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LATVIJAS REPUBLIKA             

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731, 

 e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 

 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2009. gada 12.novembrī         Nr.9 

 

    

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.05 

 

Sēdi vada –  Edvīns Meņķis 

Protokolē –  Austra Boluža 

 

Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra 

Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija 

Raginska, Māris Urbāns, Aivars Vanags 

 

Nepiedalās - Ināra Blumberga, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne,– attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – pagastu pārvalžu vadītāji: Andris Baltaruņķis, Maruta 

Cankale, Jānis Kalniņš, Juris Krūmiņš, Jānis Raubiška, Ivars Rubeniņš, Antons Tropiks; 

administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Gunta Dimitrijeva, Dz.Nartiša, Inese Tumanova, 

Ieva Jātniece, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa, biedrības „Daugavas 

savienība” valdes priekšsēdētājs I.Sekacis un „Eiropas reģionālā attīstības biedrība” pārstāvis 

 

Darba kārtība:  

Informācija par dalību biedrībās „Daugavas savienība” un „Eiropas reģionālā attīstības 

biedrība” 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora informācija. 

 

1.  Par zemes ierīcības projekta „Poracīruļi”, Kalna pagasts apstiprināšanu un nosaukuma 

„Cīruļi” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 

2.  Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu un zemes gabalu apvienošanu (Zasas pagasts)  

3.  Par adreses piešķiršanu („Jauda”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010189) 

4.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu („Ratītes”, 

Leimaņu pagasts) 
5.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Brūklenītes’’, Dignājas pagasts, 

kadastra Nr.56520050073) 
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6.  Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
(„Mežgale, Leimaņu pagasts, kadastra Nr.56740050109) 

7.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Mazie Dāvidi”, Dignājas pagasts, 

kadastra Nr.56520020041) 
8.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Buķi”, kadastra Nr.56820030058, Rubenes pagasts) 

9.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Nomales”, kadastra Nr.56740020100, Leimaņu 

pagasts un „Cepļi”, kadastra Nr.5670020002, Leimaņu pagasts) 
10.  Par valstij piekrītošo zemes gabalu platību precizēšanu 

11.  Par valstij piekrītošā zemes gabala platības precizēšanu („Zeltiņi – Grantiņi”, Kalna pagasts) 

12.  Par lauku apvidus zemes piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai un lauku apvidus 

zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai 

13.  Par zemes gabalu atbilstību starpgabala statusam un piekritību pašvaldībai 

14.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pārreģistrāciju karjerā „Rubeņi” 

(AS Latvijas autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530)  

15.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pārreģistrāciju karjerā „Slīterāni” 

(AS Latvijas autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

16.  Par grozījumiem 12.10.2007. Nomas līgumā Nr.4 (par zemes vienības daļas no 

zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts „Dzenīši” nomu) (AS Latvijas autoceļu 

uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

17.  Par grozījumiem 21.12.2007. Nomas līgumā Nr.5 (par zemes vienības daļas no 

zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts „Dzenīši” nomas termiņa 

pagarināšanu) (AS Latvijas autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

18.  Par Ābeļu pagasta meža cirsmu pārdošanu izsolē 

19.  Par elektrības skaitītāja uzstādīšanas izmaksu atmaksu  

20.  Par komunālo pakalpojumu tarifu un dzeramā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu 

21.  Par 2007. gada 27.augusta dzīvojamās telpas īres līguma laušanu un dzīvokļa Nr.2, 

mājā „Alkšņi” Dunavas pagastā piešķiršanu  

22.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā („Ernesti”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 008 0044) 

23.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā („Krusene”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 008 0112) 

24.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes iela 1-6, Ābeļu pagasts) 

25.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes iela 2-11, Ābeļu pagasts) 

26.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes iela 2-24, Ābeļu pagasts) 

27.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Aldaunes iela 3-15, Ābeļu pagasts) 

28.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Zaļā iela 3-5, Zasas pagasts) 

29.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Zaļā iela 7-4, Zasas pagasts) 

30.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Zaļā iela 5-1, Zasas pagasts) 

31.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Lauku iela 1-8, Zasas pagasts) 

32.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu (Lauku iela 3-16, Zasas pagasts) 

33.  Par grozījumu apstiprināšanu Sociālā dienesta nolikumā 

34.  Par Sociālā dienesta struktūrvienības „Ģimenes atbalsta un krīzes centrs” izveidi 

Leimaņu pagastā 

35.  Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu 

36.  Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās 

palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu 

37.  Par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveidošana Jēkabpils novadā, 

izveidojot dienas centru Zasas pagastā un aprīkojot krīzes centru Leimaņu pagastā” 

iesnieguma izstrādi 3.1.4.4. aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstība” un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
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38.  Par projekta darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma  

1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī”’ izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

39.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība – 

rekonstrukcija un renovācija – Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/051) un projekta. „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/058) priekšfinansēšanai 

40.  Par papildinājumu 15.10.2009. sēdes lēmumā (prot.Nr.8., 29.§) „Par aizņēmuma 

ņemšanu projekta LLI-023 Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – 

Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” realizēšanai 

41.  Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām sadalīšanu 

42.  Par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nepieciešamību un līdzfinansējumu 

43.  Par līdzekļu piešķiršanu Politiski Represēto Vidzemes kopas sanāksmei  

44.  Par autoveikala statusa piešķiršanu (IK ”JULITA”, reģistrācijas Nr.45402017977) 

45.  Par Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras „Vienība” likvidēšanu 

46.  Par Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes izveidošanu 

47.  Maksas apstiprināšana par pakalpojumiem, ko sniedz Jēkabpils  novada pašvaldība un 

pagasta pārvaldes 

48.  Par Ābeļu Tautas nama telpu nomas maksas noteikšanu 

49.  Par grozījumiem Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstā par valsts 

vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai 

50.  Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2010. - 2016.g. izstrādes uzsākšanu  

51.  Par Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma par dāvinājumiem un ziedojumiem 

apstiprināšanu 

52.  Par kapitāla daļu pārņemšanas apstiprināšanu 

53.  Par Dignājas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

54.  Par Dunavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

55.  Par Rubenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

56.  Par Ābeļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

57.  Kārtības par dokumentu apriti Jēkabpils novada pašvaldībā apstiprināšanu 

58.  Par Sociālā dienesta struktūrvienību maksas pakalpojumu noteikšanu.  

59.  Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. 

 

Informācija:  

1. Par tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. 

2. Par Slates mežniecības ēkas pārņemšanu īpašumā. 

3. Par īpašumtiesībām Brīvības ielā 289, Jēkabpilī. 

 

 

 Deputāti iepazinās ar informāciju par biedrībām „Daugavas savienība” un „Eiropas 

reģionālā attīstības biedrība” 

 Informācija pieņemta zināšanai un izskatīšanai tālāk komiteju sēdēs. 

 

 

1.§  

Par zemes ierīcības projekta „Poracīruļi”, Kalna pagasts, apstiprināšanu  

un nosaukuma „Cīruļi” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem 
________________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 
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Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Valda Mārtiņa Tuma pilnvarotās personas 

Roberta Lazdiņa, kas rīkojas uz Ģenerālpilnvaras Nr.5475 pamata, 15.10.2009. iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt 

nosaukumu „Cīruļi”. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils 

novada domes lēmumu (protokols Nr.6, 6 §) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi”. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

un Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 

plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes lēmumu 

(protokols Nr. 6, 18. §).  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12.1., 12.2. punktiem, MK noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Poracīruļi” Kalna pagasts 

(kadastra nr. 56660050066) saskaņā ar SIA „Topolines” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu. 

2. Piešķirt nosaukumu „Cīruļi” Kalna pagasts, atdalāmajiem zemes gabaliem: 

a. no zemes vienības ar kadastra nr.56660050066 atdalāmajam zemes gabalam (Nr.2 zemes 

ierīcības projektā, platība 5,65 ha); 

b. no zemes vienības ar kadastra nr.56660050067 atdalāmajam zemes gabalam (Nr.2 zemes 

ierīcības projektā, platība 11,58 ha); 

c. zemes vienībai ar kadastra nr.56660050068, platība 32,9 ha. 

3. Noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Cīruļi”, Kalna pagasts lietošanas 

mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Paliekošajiem zemes gabaliem „Poracīruļi”, kadastra nr.56660050066 - 2,84 ha platībā 

un kadastra nr.56660050067 – 2,1 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi ar kodu 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība . 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

2.§  

Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu un zemes gabalu apvienošanu 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Zasas pagasta pārvaldes 14.10.2009. vēstuli 

Nr.3-9/146 ar lūgumu: 

 

1. mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra Nr.56980010321; 

2. pievienot īpašumam Zasas kapi ar kadastra Nr.56980030131 zemes vienības ar kadastra 

Nr.56980030132 un Nr.56980030134, un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; 

3. pievienot īpašumam Mežgala skola – Landzāni, kadastra Nr.56980030149, zemes vienību 

ar kadastra Nr. 56980060162. 

Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts: 

1. saskaņā ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils novada 

domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §), zemes gabala ar kadastra Nr.56980010321 

plānotā atļautā teritorijas izmantošana ir jaukta sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūve; 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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2. zemes vienības ar kadastra Nr. 56980030132 un Nr.56980030134 robežojas ar īpašumu 

Zasas kapi, kadastra Nr. 56980030131; 

3. zemes vienība ar kadastra Nr. 56980060162 ir pagasta autoceļa Mežgala skola – 

Landzāni turpinājums. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

3.punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra Nr.56980010321 

0,4 ha platībā no 0101 – lauksaimniecība uz mērķi – 0908 pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve. 

2. Pievienot īpašumam Zasas kapi, kadastra Nr.56980030131, zemes vienību ar kadastra 

Nr.56980030132, platība 1,4 ha un zemes vienību ar kadastra Nr.56980030134, platība 

0,8 ha. 

2.1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Zasas kapi, kadastra 

Nr.56980030131 – 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve. 

3. Pievienot īpašumam Mežgala skola – Landzāni, kadastra Nr.56980030149, zemes 

vienību ar kadastra Nr. 56980060162, platība 1,6 ha. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

3.§  

Par adreses piešķiršanu  
(„Jauda”, Zasas pagasts, kadastra Nr.56980010189 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Zasas pagasta pārvaldes 29.10.2009. vēstuli 

Nr.3-9/160 ar lūgumu piešķirt ēkai, kura atrodas uz nekustamā īpašuma „Jauda”, Zasas 

pagasts, kadastra Nr.56980010189, adresi - „Katlu māja”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.  

  

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2., 3., 4.daļu, 

15.panta 1.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt ēkai, kura atrodas uz nekustamā īpašuma „Jauda”, Zasas pagasts, Jēkabpils 

novads, kadastra Nr.56980010189, adresi – „Katlu māja” Zasas ciems, Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads, LV-5239, saskaņā ar izkopējumu no Jēkabpils novada Zasas pagasta 

kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā. 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,3.§) 
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Izkopējums no Jēkabpils novada Zasas pagasta kadastra kartes 

M 1:1000 

Nekustamais īpašums: „Jauda”, Zasas pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr.56980010189  

Ēkas adrese: Katlu māja, Zasas ciems, Zasas pagasts, Jēkabpils novads. 

 

 
 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 

 

 

4.§  

Par adreses un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem  
(„Ratītes”, Leimaņu pagasts) 

_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi Irinas Pētersones 03.11.2009. 

iesniegumu, sastādītu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 78.panta 1.daļai, par zemes 

lietošanas mērķa apstiprināšanu un nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalāmajiem zemes 

gabaliem Jēkabpils novada Leimaņu pagastā ar kadastra Nr.56740030021, Nr.56740030095, 

Nr.56740030096, Nr.56740030097 un Nr.56740030098. 
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Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.panta 2.,3.,4.daļu, 15.panta 1.daļu, un likuma „Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās 

daļas 27. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Zemes vienībai ar kadastra Nr.56740030021 – 0,5006 ha platībā piešķirt adresi „Ratītes”, 

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – 

apbūves zeme.  

2. Zemes vienībai ar kadastra Nr.56740030095 – 0,5071 ha platībā piešķirt adresi „Ziedi”, 

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – 

apbūves zeme.  

3. Zemes vienībai ar kadastra Nr.56740030096 – 0,4488 ha platībā piešķirt adresi 

„Pumpuri”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. Noteikt zemes lietošanas 

mērķi – 0601 – apbūves zeme.  

4. Zemes vienībai ar kadastra Nr.56740030097 – 0,4495 ha platībā piešķirt adresi 

„Papardes”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. Noteikt zemes lietošanas 

mērķi – 0601 – apbūves zeme.  

5. Zemes vienībai ar kadastra Nr.56740030098 – 0,4124 ha platībā piešķirt adresi 

„Zemenītes”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223. Noteikt zemes lietošanas 

mērķi – 0601 – apbūves zeme.  

 

 

5.§  

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
(„Brūklenītes”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520050073) 

_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

1. Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde ir saņēmusi nekustamā īpašuma 

„Brūklenītes’’ īpašnieka Māra Alkšāra iesniegumu (Reģ.Nr.52 no 12.10.2009) par 

īpašuma sadalīšanu 2 daļās. 

1.1. Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 1997.gada 2.oktobra lēmumu īpašuma tiesības 

uz Jēkabpils rajona Dignājas pagasta nekustamo īpašumu „Brūklenītes” Mārim Alkšāram ir 

nostiprinātas Jēkabpils rajona Dignājas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.153. 

 

1.2.Nekustamais īpašums „Brūklenītes” sastāv no diviem zemes gabaliem 4,9 ha 

kopplatībā. Pirmā zemesgabala ar kadastra Nr.56520050073 platība 0,6 ha, otrā zemesgabala 

ar Nr.56520040031 platība 4,3 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt 

precizēta. 

1.3.Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt zemes īpašumu „Brūklenītes” kadastra 

Nr.56520050073, atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr.56520040031 – 4,3 ha 

platībā un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Brūklenāji’’. 

2. Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils 

novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils 

novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 14.panta 2.,3.,4.daļu, 15.panta 1.daļu, un likuma „Par pašvaldībām’’ 

21.pantu pirmās daļas 27. punktu, MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 3.punktu; 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Brūklenītes” zemes gabalu ar kadastra 

Nr.56520040031 – 4,3 ha platībā; 

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.56520040031 piešķirt nosaukumu 

„Brūklenāji”; 

3. Noteikt nodalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr. 56520040031 lietošanas mērķi – 0101 

zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība; 

4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

 010402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla – 0,18 km; 

 050301 – servitūtu ceļš – 0,29 km. 

5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam „Brūklenītes” ar kadastra 

Nr.56520050073 – 0101 zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. 

6.  Noteikt apgrūtinājumus īpašumam „Brūklenītes’’, kad.Nr.56520050073: 

 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

Kv; 

 050301 – servitūtu ceļš – 0,06 km. 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

6.§ 

Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 
(„Mežgale, Leimaņu pagasts, kadastra Nr.56740050109) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  

 

Izskatot Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāja A.Tropika 03.11.2009. iesniegumu par 

Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu pagasta pārvaldes lietošanā esošā zemes lietojuma 

„Mežgale” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu no zemes gabala ar kadastra 

Nr.56740050109 atdalāmajiem zemes gabaliem saskaņā ar izkopējumu no kadastra kartes 

(pielikums), kas nepieciešami izdalāmo būvju uzturēšanai, piešķirot jaunus nosaukumus 

saskaņā ar LR 30.10.1997. likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” (ar 

grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005.gada 12.jūlijam), LR 21.06.1991. likumu „Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību”, LR MK 31.07.2001. noteikumiem Nr.344 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija” 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt zemes gabalu ar kadastra Nr.56740050109, kas ietilpst zemes gabala „Mežgale” 

sastāvā, samazinot lietojuma platību par 2,0 ha, izdalot 7 zemes gabalus ēku un būvju 

uzturēšanai. Zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 platība paliek 8,2 ha. 

 

2. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,3 ha platībā jaunu nosaukumu „Mežvijas” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Mežvijas”, LV-5223.  

2.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs stāvu daudzdzīvokļu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa. 

2.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 
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3. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,2 ha platībā jaunu nosaukumu „Noras” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Noras”, LV-5223. 

3.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0701 – divstāvu daudzdzīvokļu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa.  

3.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

4. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,2 ha platībā jaunu nosaukumu „Rasas” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Rasas”, LV-5223. 

4.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0701 – divstāvu daudzdzīvokļu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa.  

4.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

5. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,35 ha platībā jaunu nosaukumu „Dālijas” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Dālijas”, LV-5223. 

5.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs stāvu daudzdzīvokļu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa.  

5.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

6. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,5 ha platībā jaunu nosaukumu „Ēnaviņas” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Ēnaviņas”, LV-5223. 

 

6.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs stāvu daudzdzīvokļu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa.  

6.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

7. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,3 ha platībā jaunu nosaukumu „Sarmas” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Sarmas”, LV-5223. 

7.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0702 – trīs stāvu daudzdzīvokļu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa.  

7.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

8. Piešķirt no zemes gabala ar kadastra Nr.56740050109 atdalāmo ēku un būvju 

uzturēšanai izdalāmajai zemei 0,14 ha platībā jaunu nosaukumu „Ozoliņi” un adresi 

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciema „Ozoliņi”, LV-5223. 

8.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi – 0801 – komercdarbības objektu apbūve. Kadastra 

numuru piešķirs VZD Zemgales reģionālā nodaļa.  

8.2.Noteikt apgrūtinājumus:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,2.p.) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Mežvijas”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,3 ha atdalīts 

no nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,3.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Noras”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,2 ha atdalīts no 

nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,4.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Rasas”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,2 ha atdalīts no 

nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 



 13 

 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,5.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Dālijas”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,35 ha atdalīts 

no nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,6.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Ēnaviņas”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,5 ha 

atdalīts no nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,7.punkts) 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Sarmas”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,3 ha atdalīts 

no nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 
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PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,6.§,8.punkts) 

 

 

Izkopējums no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta kadastra kartes 

M 1:2000 

Nekustamais īpašums: „Ozoliņi”, Leimaņu pagasts Jēkabpils novads, platība 0,14 ha atdalīts 

no nekustamā īpašuma Mežgale ar kadastra Nr.56740050109  

 

 
Apgrūtinājumi:  

- 020501 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 

kilovolti. 

 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste 
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7.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
 („Mazie Dāvidi”, Dignājas pagasts, kadastra Nr.56520020041) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  

 

1. Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Mazie 

Dāvidi” īpašnieka Viļņa Bērziņa iesniegumu (Reģ.Nr.62 no 02.11.2009) par īpašuma 

sadalīšanu 2 daļās. 

 

1.1. Ar Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas 2009.gada 31.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz 

Jēkabpils rajona Dignājas pagasta nekustamo īpašumu „Mazie Dāvidi” Vilnim Bērziņam ir 

nostiprinātas Jēkabpils rajona Dignājas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000464305. 

 

1.2.Nekustamais īpašums „Mazie Dāvidi” ar kopplatību 7,62 ha sastāv no četriem zemes 

gabaliem: 

- 1.zemes gabals ar kadastra Nr.56520020041 – 1,3 ha platībā; 

- 2.zemes gabals ar kadastra Nr.56520020042 – 1,46 ha platībā; 

- 3.zemes gabals ar kadastra Nr.56520020043 – 1,7 ha platībā; 

- 4.zemes gabals ar kadastra Nr.56520030020 – 3,16 ha platībā; 

 

1.3. Iesniedzējs lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mazie Dāvidi” kadastra 

Nr.56520020041, atdalot no īpašuma 2 zemes gabalus ar kadastra Nr.56520020043 – 1,7 ha, 

Nr.56520030040 – 3,16 ha platībā un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu 

„Dzeņi”. 

 

1.4. Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils 

novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar 2009.gada 17.septembra Jēkabpils 

novada domes lēmumu (protokols Nr. 6, 18. §) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.panta 2.,3.,4.daļu, 15.panta 1.daļu, un likuma „Par pašvaldībām’’ 21.pantu pirmās 

daļas 27. punktu, MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazie Dāvidi” zemes gabalu ar kadastra 

Nr.56520020043 – 1,7 ha, Nr.56520030040 – 3,16 ha; 

 

1.1.Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.56520020043, Nr.56520030040 piešķirt 

nosaukumu „Dzeņi”; 

 

1.2.Noteikt nodalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr.56520020043, Nr.56520030040 

lietošanas mērķi – 0101 zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība; 

 

1.3.Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

- 02030303 –aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu – 1,07 ha. 

 

2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam „Mazie Dāvidi” ar kadastra 

Nr.56520020041 – 0101 zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

http://www.jpd.gov.lv/docs/f07/s/f07s019.htm
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2.1. Noteikt apgrūtinājumus īpašumam „Mazie Dāvidi”, kadastra Nr. 56520020041: 

- 050301 – servitūtu ceļš – 0,05 ha (z.v.ar kadastra Nr.56520020041); 

- 050301 – servitūtu ceļš – 0,06 ha (z.v.ar kadastra Nr.56520020042). 

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

8.§ 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
(„Buķi”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 003 0058) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  

 

2009.gada 29.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA „Ošukalns”, 

vienotais reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese „Eķengrāve”, Viesītes lauku 

teritorija, Viesītes novads, LV-5237, iesniegums Nr.365, kurā SIA „Ošukalns” lūdz Jēkabpils 

novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Buķi”, 

Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682 003 0058, kas reģistrēts Rubenes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.399, un sastāv no zemes gabala 12.28 ha platībā. Uz 

zemes gabala atrodas sešas ēkas: viena (1) dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 5682 003 

0058 001) un piecām (5) palīgēkām (kadastra apzīmējums 5682 003 0058 002; 5682 003 

0058 003; 5682 003 0058 004; 5682 003 0058 005; 5682 003 0058 006). 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 29.oktobra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 

Nr. 3-6/291009, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma pirkuma summa ir LVL ________. 

Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 78. panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 1994.gada 7. jūnija noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 

nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 

1.punktu, 66., 67.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Buķi”, Rubenes pagastā, 

Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5682 003 0058, kas reģistrēts Rubenes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.399 un sastāv no zemes gabala 12.28 ha platībā, uz kura 

atrodas sešas ēkas: viena (1) dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 5682 003 0058 001) un 

piecas (5) palīgēkas (kadastra apzīmējums 5682 003 0058 002; 5682 003 0058 003; 5682 

003 0058 004; 5682 003 0058 005; 5682 003 0058 006), saskaņā ar 2009.gada 29.oktobrī 

noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-6/291009, par pirkuma summu LVL 

_______ (______________________________). 

 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 
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9.§  

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  
(„Nomales”, kadastra Nr.56740020100, Leimaņu pagasts un „Cepļi”, kadastra Nr.5670020002, Leimaņu 

pagasts) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

2009.gada 2.novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Māra Rusiņa  

iesniegums, kurā viņš lūdz Jēkabpils novada pašvaldību atteikties no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamajiem īpašumiem: 

1. „Nomales”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56740020100, kas sastāv no 

zemes gabala 19,9 ha platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība 

var tikt precizēta); 

2. „Cepļi”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56740020002, kas sastāv no 

zemes gabala 6,3 ha platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība 

var tikt precizēta); 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 14.oktobra Pirkuma līgums, no kura redzams, ka 

nekustamā īpašuma „Cepļi”, Leimaņu pagastā, pirkuma summa ir LVL ______, un 

2009.gada 15.oktobra Pirkuma līgums, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma „Nomales”, 

Leimaņu pagastā, pirkuma summa ir LVL _______. 

Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka „Vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas”. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka minētais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams Jēkabpils novada pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 1994.gada 7. ūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 

nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 

1.punktu, 66., 67.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Nomales”, Leimaņu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56740020100, kas sastāv no zemes gabala 19,9 ha 

platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), 

saskaņā ar 2009.gada 15.oktobra Pirkuma līgumu, no kura redzams, ka nekustamā 

īpašuma „Nomales”, Leimaņu pagastā, pirkuma summa ir LVL _______.  

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Cepļi”, Leimaņu pagastā, 

Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56740020002, kas sastāv no zemes gabala 6,3 ha platībā  

     (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta), saskaņā ar   

     2009.gada 14.oktobra Pirkuma līgumu, no kura redzams, ka nekustamā īpašuma „Cepļi”,   

     Leimaņu pagastā, pirkuma summa ir LVL_______. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 

 

10.§  

Par valstij piekrītošo zemes gabalu platību precizēšanu 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi LR Valsts zemes dienesta 27.10.2009. 

vēstuli Nr.2-04-Z/750, kurā informē, ka valstij piekrītošo zemes vienību Transformators 
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TP6656, kadastra Nr.56820040289, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, un Transformators 

Rubeņos, kadastra Nr.56820080440, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, platības kadastra 

informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daļā atšķiras un lūdz apstiprināt valstij piekrītošās 

zemes platības Rubenes pagastā atbilstoši VZD Zemgales reģionālās nodaļas noteiktajai 

platībai. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

9.punktu un LR Valsts zemes dienesta 27.10.2009. vēstuli Nr.2-04-Z/750,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt valstij piekrītošās zemes vienības Transformators TP6656, kadastra 

Nr.56820040289, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, platību – 0.0133 ha. 

2. Apstiprināt valstij piekrītošās zemes vienības Transformators Rubeņos, kadastra 

Nr.56820080440, Rubenes pagasts Jēkabpils novads, platību – 0.0551 ha. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

11.§  

Par valstij piekrītošā zemes gabala platības precizēšanu 
 („Zeltiņi – Grantiņi”, Kalna pagasts) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Zemgales 

reģionālās nodaļas 03.11.2009. vēstuli Nr.2-04-Z/772, kurā informē, ka ceļa „Zeltiņi – 

Grantiņi”, kadastra Nr.56660070207, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kurš ar 16.07.2002. 

Kalna pagasta padomes lēmumu Nr.12. (protokols Nr.8) ir nodotas VAS „Latvijas valsts 

meži”, platība kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daļā atšķiras un lūdz 

apstiprināt valstij piekrītošās zemes vienības - ceļš „Zeltiņi – Grantiņi”, kadastra 

Nr.56660070207, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, platību atbilstoši VZD Zemgales 

reģionālās nodaļas noteiktajai platībai. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

9.punktu un LR Valsts zemes dienesta 03.11.2009. vēstuli Nr.2-04-Z/772,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt valstij, Zemkopības ministrijas personā, piekrītošās zemes vienības „Zeltiņi – 

Grantiņi”, kadastra Nr.56660070207, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, platību – 4,9 ha. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

12.§  

Par lauku apvidus zemes piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai un lauku apvidus 

zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai 
____________________________________________________________  

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15. pantu, LR likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” Ministru 

kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 
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pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3. un 4. punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Pašvaldībai piekrīt šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 1.punktu: 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Leimaņu pagasts Mežgale  56740050109 56740050109 10,2 

2.     56740050112 5,9 

3.   Brīviņi  56740040182 56740040182 4.0 

4.  Zasas pagasts Zaļā iela 3 56980010284 56980010284 0.252 

5.   Lauku iela 1 56980010288 56980010288 0.152 

6.   Sila iela 2A 56980010289 56980010289 0.115 

7.   Sila iela 1 56980010291 56980010291 0.183 

8.   Sila iela 4 56980010293 56980010293 0.214 

9.   Sila iela 3 56980010294 56980010294 0.149 

10.   Pag. zeme 56980060134 56980060134 0.3 

11.   Upmalas 56980010120 56980010120 0.9 

12.   Jauda  56980010189 56980010189 0.36 

13.   Pag. zeme 56980010283 56980010283 1.2 

14.   Zaļā iela 7 56980010285 56980010285 0.313 

15.   Zaļā iela 5 56980010286 56980010286 0.294 

16.   Pag.zeme 56980010321 56980010321 0.4 

17.   Stacijas ēka 56980010350 56980010350 0.3 

18.   Ūdenstornis 56980010358 56980010358 0.15 

19.  Ābeļu pagasts Lašu 

kūtiņas 

56480040150 56480040150 0.6 

20.   Šķūnīši 56480030200 56480030200 0.605 

 

1.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

2. Pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu un 

ceturto daļu: 

 

N.pk. Administratī-

vā teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Leimaņu 

pagasts 

Ceļš Vilkplēši – 

Mazzānāni 

56740020081 56740020081 4,2 

2.   Ceļš Priekšāni - 

Dodeļi 

56740020094 56740020090 1,5 

3.     56740020094 0,5 

4.   Ceļš Stradi - 

Cīrulīši 

56740030039 56740030039 0,5 
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5.   Ceļš Bērzgale - 

Sidrabiņi 

56740030085 56740030085 1,1 

6.     56740030087 0,2 

7.   Ceļš Bērzgale – 

Stradi  

56740030086 56740030086 0,8 

8.   Ceļš Vārpiņas - 

Lapas 

56740040051 56740040051 3.4 

9.     56740070081 3.2 

10.   Ceļš 

Medesnieki - 

Bērzgale 

56740040076 56740030060 1.1 

11.     56740040076 3.0 

12.   Ceļš Līvas - 

Rugāji 

56740040088 56740040088 1.4 

13.   Ceļš Vagāni - 

Skrīveri 

56740040099 56740040099 0.4 

14.   Ceļš Rūķīši - 

Riekstiņi 

56740040103 56740040103 0.2 

15.     56740040167 0.6 

16.   Ceļš Kapāres - 

Dzelzīši 

56740040132 56740040132 0.4 

17.   Ceļš Skrīveri - 

Dodeļi 

56740040135 56740040135 2.0 

18.   Ceļš Leimaņi - 

Sējiņi 

56740040142 56740020041 1.0 

19.     56740020075 1.5 

20.     56740040142 0.1 

21.     56740040197 0.2 

22.   Ceļš Ceriņi - 

Zāģeri 

56740040171 56740040171 0.9 

23.   Ceļš Kalēji - 

Šķērstāni 

56740050044 56740050044 0.7 

24.     56740070025 1.0 

25.   Ceļš Silvas - 

Lāčplēši 

56740050068 56740050068 0.6 

26.     56740050069 0.3 

27.   Ceļš Silvas – 

Ezermalas  

56740050070 56740050070 0.7 

28.   Ceļš Mežgale - 

Zodāni 

56740050132 56740050132 2.0 

29.   Nākotnes iela 56740050133 56740050133 0.2 

30.   Ceļš Mežgale - 

Grantiņi 

56740050135 56740050135 1.4 

31.     56740050136 1.1 

32.     56740050137 0.1 

33. 5    56740050139 0.2 

34.   Ceļš Stagari - 

Oši 

56740050138 56740050138 0.3 

35.   Ceļš Priedes - 

Līči 

56740060088 56740060088 1.6 

36.   Ceļš Pļaviņas - 

Purmaļi 

56740060090 56740060090 1.0 

37.   Ceļš Audriņi - 

Vecumu 

56740060106 56740060106 1.0 
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38.   Ceļš Pureni – 

Lejas Kalnieši 

56740070023 56740060112 0.8 

39.     56740070023 2.6 

40.   Ceļš Lapas - 

Ošāni 

56740070024 56740070024 1.7 

41.     56740070043 0.1 

42.  Zasas pagasts Zasa – Gērkēni 56980010297 56980010297 1.0 

43.     56980030147 6.6 

44.     56980070137 1.6 

45.   Ogas - 

Puravanagi 

56980010298 56980010298 0.3 

46.     56980020090 2.3 

47.     56980030148 1.4 

48.     56980030154 2.0 

49.   Zasa – Pabērzi - 

Ceļinieki 

56980010299 56980010299 0.3 

50.     56980010300 0.8 

51.     56980010317 0.3 

52.     56980040055 6.0 

 

53.   Silajuri - 

Akmeņāres 

56980010301 56980010301 2.0 

54.     56980050130 1.5 

55.   Zasa – Krastiņi 

- Ogas 

56980010302 56980010302 4.8 

56.     56980020091 3.7 

57.   Sprīdīši - 

Kļaviņi 

56980010303 56980010303 0.4 

58.   Zasa - Mūrieši 56980010304 56980010304 1.3 

59.   Vecais ceļš – 

Virši - Silajuri 

56980010306 56980010306 0.9 

60.   Aloti - Kurši 56980010308 56980010308 0.8 

61.   Vandānu ceļš - 

Līči 

56980010309 56980010309 0.4 

62.   Sila iela 56980010311 56980010311 0.6 

63.   Lauku iela 56980010312 56980010312 0.6 

64.   Zaļā iela 56980010313 56980010313 0.4 

65.   Zaļā iela 56980010318 56980010318 1.5 

66.   Ceļš  56980010323 56980010323 0.1 

67.   Ceļš  56980010324 56980010324 0.2 

68.   Ceļš  56980010325 56980010325 0.4 

69.   Ceļš  56980010326 56980010326 0.5 

70.   Ceļš  56980010327 56980010327 0.1 

71.   Ceļinieki – 

Smilts karjers 

56980010328 56980010328 0.3 

72.   Rūķīši - 

Jaunliepiņas 

56980010329 56980010329 0.2 

73.   Ceļš  56980010330 56980010330 0.1 

74.   Lauku iela 56980010331 56980010331 0.1 

75.     56980010332 0.1 

76.   Rūķīši - Laidiņi 56980010334 56980010334 0.4 

77.   Ceļš  56980010343 56980010343 0.3 

78.   Ceļš  56980010344 56980010344 0.6 

79.   Bedrītes - 56980010345 56980010345 0.2 
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Jaunraiņi 

80.   Jaunzemi - 

Brāgi 

56980020092 56980010305 0.5 

81.     56980020092 1.6 

82.   Ceļš  56980020096 56980020096 0.2 

83.   Ceļš  56980020097 56980020097 0.2 

84.   Ceļš  56980020098 56980020098 0.2 

85.   Ceļš Lapskalni 56980020129 56980020129 0.5 

86.   Gaiļi -Līkceļi 56980030151 56980030151 2.4 

87.   Mežziņi - Griķi 56980030152 56980030152 1.1 

88.   Sīpulāni - 

Ceļinieki 

56980030153 56980010307 0.7 

89.     56980030153 0.7 

90.   Ceļš  56980030156 56980030156 0.1 

91.   Ceļš  56980030157 56980030157 0.3 

92.   Ceļš  56980030158 56980030158 0.2 

93.   Ceļš  56980030159 56980030159 0.2 

94.   Ceļš  56980030161 56980030161 0.3 

95.   Pļaviņas - 

Medņi 

56980040056 56980040056 0.4 

96.     56980040058 0.6 

97.   Zīlenes 56980040057 56970040057 1.2 

98.   Krustceles - 

Dignāja 

56980050129 56980050129 0.8 

99.     56980060146 3.5 

100.     56980070138 5.7 

101.   Akmeņāres - 

Šoseja 

56980050131 56980050131 0.4 

102.       

103.   Ceļš  56980050134 56980050134 0.2 

104.   Ceļš  56980050135 56980050135 0.2 

105.   Ceļš  56980050139 56980050139 0.7 

106.   Liepas – Mētras 

 

56980050140 56980050140 0.4 

107.   Liepas - 

Ratnieki 

56980050141 56980050141 0.3 

108.   Mežgala skola - 

Landzāni 

56980060147 56980030149 1.5 

109.   Mežgala skola - 

Neretas 

56980060149 56980060149 0.3 

110.   Ezerlejiņas - 

Tārtinieki 

56980060151 56980060151 1.3 

111.   Ezerlejiņas - 

Mežvidi 

56980060152 56980060152 1.2 

112.   Ezerlejiņas - 

Līdumnieki 

56980060153 56980060153 1.8 

113.   Ceļš 56980060157 56980060157 0.9 

114.   Ceļš  56980060158 56980060158 0.2 

115.   Ceļš  56980060162 56980060162 1.6 

116.   Pagasta ceļš 56980060163 56980060163 0.6 

117.   Zasas kapi 56980030131 56980030131 1.6 

118.   Pag. zeme 56980030132 56980030132 1.4 

119.   Staģu kapi 56980070078 56980070078 1.3 

120.   Vilciņi - 56980070139 56980070139 0.9 
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Kļavnieki 

121.   Ezerlejiņas - 

Līdumnieki 

56980070144 56980070144 0.2 

122.   Ceļš  56980070145 56980070145 0.5 

123.   Ceļš  56980070146 56980070146 0.1 

124.   Ceļš Staģi 56980070147 56980070147 0.3 

125.   Ceļš  56980070148 56980070148 0.2 

126.  Ābeļu pagasts Zaķīši – Salas 

pag. 

56480020192 56480020192 0.61 

127.   Jaunrozes – 

V14-783 

56480010223 56480010223 2.35 

128.   Jaunrozes - 

Kļavas 

56480010224 56480010224 1.48 

129.     56480010228 0.1 

130.     56480030308 0.8 

131.   Ceļš  56480010229 56480010229 0.1 

132.   Ceļš  56480010230 56480010230 0.3 

133.   Ceļš  56480010231 56480010231 1.7 

134.   Ceļš  56480010232 56480010232 0.1 

135.   Kārkli - 

Jēkabpils 

56480020191 56480020191 3 

136.   D/s ceļi  56480020195 56480020195 0.7 

137.     56480020196 0.2 

138.     56480020197 0.1 

139.     56480020198 0.1 

140.     56480020199 0.4 

141.     56480020200 0.3 

142.     56480020201  

143.   Upīši -Salas 

pag. 

56480030309 56480020190 1.74 

144.     56480030309 2.6 

145.   Brodi – Kalna 

pag. 

56480030310 56480030310 2.25 

146.     56480060145 6.55 

147.   Kalnsētas - 

Brodi 

56480030311 56480030311 1.6 

148.     56480040151 1.4 

149.   Brodi - Āres 56480030312 56480030312 1.2 

150.   Āres - Lindiņi 56480030314 56480020189 4.22 

151.     56480020194 2.4 

152.     56480030314 1.1 

153.   Melderi - 

Smilgas 

56480030315 56480030315 1.47 

154.   Pļavu iela 56480030319 56480030319 0.2 

155.   Smilgu iela 56480030320 56480030320 0.8 

156.   Lejas iela 56480030321 56480030321 0.5 

157.   Ozolu iela 56480030322 56480030322 1 

158.     56480030323 0.2 

159.   Aldaunes iela 56480030324 56480030324 0.8 

160.     56480030325 0.7 

161.   Biržu iela 56480030326 56480030326 0.6 

162.   Ceļš  56480030327 56480030327 0.2 

163.   Dzenīši - Liepas 56480040152 56480030318 1.59 

164.     56480040152 0.3 
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165.   Vaguļi – Dīgļi 56480040154 56480040154 1.02 

166.   Liepas - Stīpiņi 56480040156 56480030316 1.0 

167.     56480040156 0.6 

168.     56480060149 1.19 

169.   Aldaune – 

Kalna Stepi 

56480040157 56480040157 0.6 

170.     56480060150 1.95 

171.   Ceļinieki - 

Lapsas 

56480040158 56480010227 0.6 

172.     56480040158 2.96 

173.   D/s Veselība 

pašvaldības ceļi 

56480050309 56480050309 6.13 

174.   Aivari - Kraukļi 56480050314 56480050314 1.0 

175.     56480080154 0.7 

176.   Kuplejas - 

Rūķīši 

56480060146 56480060146 4.54 

177.   Ūdri - Aizpurvi 56480060148 56480060148 1.5 

178.   VAS Latvijas 

meži- Svarāni 

56480070039 56480070039 0.72 

179.   Sveķi Smoļi 56480070043 56480070043 0.9 

180.   Jaunsaldes - 

Lemesnieki 

56480080155 56480080155 4.27 

181.     56480080163 0.1 

182.   Nīcgale - Smoļi 56480080156 56480080156 3.4 

183.   Jasmīni - 

Kraukļi 

56480080157 56480080157 1.84 

184.   Kalnāres - 

Dzintari 

56480080158 56480080158 0.34 

185.   Kalnāres - 

Kalniškas 

56480090043 56480080162 1.91 

186.     56480090043 1.8 

187.   Ābeļi 56480030245 56480060147 0.5 

188.  Dunavas 

pagasts 

Dzegūžu kapi 

Pīcku ceļš 

56540040131 

56540010433 

56540040131 

56540010433 

0.4 

0.2 

189.   Pagasta ceļš pie 

Kalniešiem 

56540060161 56540060161 0.1 

190.  Kalna pagasts Vidsala - 

Spuldzenieki 

56660010160 56660010160 4.3 

191.     56660040140 1.9 

192.     56660050100 2.3 

193.   Poriņi - Drēģi 56660010165 56660010165 0.9 

194.   Vārzgūnes ceļš 56660010170 56660010170 0.1 

195.   Vārzgūnes ceļš 56660010171 56660010171 0.3 

196.   Vārzgūnes ceļš 56660010172 56660010172 0.6 

197.   Vārzgūnes ceļš 56660010173 56660010173 0.2 

198.   Pagasta ceļš 56660010176 56660010176 0.4 

199.   Dzintari - 

Desāres 

56660030205 56660030205 1.6 

200.     56660060228 2.0 

201.     56660070206 2.2 

202.   Ziedi - 

Upespriekulāni 

56660030206 56660030206 2.2 

203.     56660030208 0.4 

204.   Kioci - Ķeņģi 56660040141 56660040141 1.6 
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205.     56660040153 0.4 

206.   Kiocu kapi 56660040142 56660040142 0.3 

207.   Dzintari - 

Krūkliņi 

56660040145 56660040145 0.3 

208.   Vidsala - 

Ūdenāni 

56660040146 56660040146 0.6 

209.     56660040178 0.2 

210.     56660050103 0.6 

211.   Kalnbirzes - 

Gobas 

56660040177 56660040177 0.1 

212.   Laukezeriņi - 

Vidsala 

56660040179 56660040179 0.3 

213.   Ceļš uz karjeru 56660040181 56660040181 0.1 

214.   Gobas - 

Priednieki 

56660040187 56660040187 0.1 

215.   Kalnajāņi - 

Skalbes 

56660050101 56660050101 3.4 

216.   Pakalnes - 

Cielavas 

56660050104 56660050104 0.3 

217.   Pakalnes - 

Lejupes 

56660050105 56660050105 1.5 

218.   Ķioci - Mīkoli 56660050107 56660050107 0.3 

219.   Kadiķi - 

Melnstradi 

56660060229 56660060229 2.6 

220.     56660060311 0.1 

221.   Akoti Magones 56660060230 56660060230 0.3 

222.   Mežzemes 

skola - Minsteri 

56660060231 56660060231 3.3 

223.     56660080080 0.6 

224.     56660090010 0.3 

225.   Cīrulīši - Bajāri 56660060232 56660060232 2.8 

226.   Ezerieši - 

Prodnieki 

56660060233 56660060233 2.2 

227.   Urvas - Čibuļi 56660060234 56660060234 0.2 

228.   Reicāni - Antiņi 56660060322 56660060322 0.1 

229.   Niedrīši - 

Kalnbirzes 

56660040197 56660040197 0.02 

 

2.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

3. Pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu : 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Dunavas pagasts Ezernieku 

ezers 

56540070053 56540070053 4.2 

2.   Pie mājas 

Kastaņi 

56540040343 56540040343 0.1 

3.   Cērpāja 

krūmi 

56540040135 56540040135 2.6 
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4.  Zasas pagasts Pag.zeme 56980010244 56980010245 0.2 

5.     56980010250 0.6 

6.   Sīpulāni 56980030090 56980030090 4.6 

7.   Liepu parks 56980050145 56980050145 0.4 

8.   Ašnevera 

purvs 

56980070058 56980070058 20.6 

9.     56980070149 25.1 

10.  Ābeļu pagasts Kūtiņas 56480040159 56480040159 0.1 

 

 

 

3.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

4. Pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 3.punktu : 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Zasas pagasts Pašv.zeme 56980010172 56980010172 0.1 

2.  Kalna pagasts Vidsala 56660040103 56660040103 3.15 

 

4.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

5. Pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 5.punktu : 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Kalna pagasts Vidsala  56660040103 56660040188 0.6 

2.   Darbnīcas 56660060148 56660060148 9.3 

 

5.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

6. Valstij piekrīt šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

2.panta 2.daļas 2.punktu: 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Leimaņu pagasts Kalniņi  56740040075 56740040075 1,8 

2.   Lejas  56740060048 56740060048 1,3 

3.   Augstrozes  56740060046 56740060046 2.7 

4.  Zasas pagasts Pagasta 

zeme 

56980030155 56980030155 0.1 

5.   Zariņi 56980050062 56980050062 3.4 

6.  Ābeļu pagasts Brodu 

garāžas 

56480030217 56480030217 0.3714 
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7.   Lejas 

Lemesnieki 

56480080153 56480080153 0.98 

8.  Kalna pagasts  56660040182 56660040182 0.1 

 

6.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

7. Nodot zemes reformas pabeigšanai šādas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta 1.daļu: 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Zasas pagasts Pag. zeme 56980010244 56980010255 0.5 

2.   Pagasta 

zeme 

56980010322 56980010322 0.3 

3.   Pagasta 

zeme 

56980050133 56980050133 0.4 

 

7.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 

 

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

13.§  

Par zemes gabalu atbilstību starpgabala statusam un piekritību pašvaldībai 
________________________________________________________________________________________  

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas 

plānojumiem” sadaļas Dunavas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 9.2.2.punkts nosaka, ka minimālā jaunveidojamā zemes 

gabala platība lauksaimniecības teritorijās ir 2 ha. 

Zemes gabalu : 

 „Kazu kalnā”, kadastra Nr.56540010451, platība 0.3 ha; 

 „Līdumā pie Jērāniem”, kadastra Nr.56540010467, platība 0.3 ha; 

 „Pie Sēnītes krustojuma”, kadastra Nr.56540030076, platība 0.2 ha, 

platība ir mazāka par apbūves noteikumos atļauto, zemes lietošanas mērķis zemesgabaliem 

atbilstoši LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

noteikts- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101, zemes 

gabali uzskatāmi par starpgabaliem. 

Saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 

11. (b) punktu  „Zemes starpgabals – valstij vai pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura 

platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 

zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)”. 

LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 

21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas 

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma 
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tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, gadījumā, ja „tā ir zemes starpgabals 

atbilstošiValsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un pašvaldības 

dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību 

mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.(b) punktu, LR likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atzīt par starpgabaliem zemes gabalus: 

1.1. „Kazu kalnā”, Jēkabpils novads Dunavas pagasts, kadastra Nr.56540010451, platība 

0.3 ha; 

1.2. „Līdumā pie Jērāniem”, Jēkabpils novads Dunavas pagasts, kadastra 

Nr.56540010467, platība 0.3 ha; 

1.3. „Pie Sēnītes krustojuma”, Jēkabpils novads Dunavas pagasts, kadastra 

Nr.56540030076, platība 0.2 ha. 

2. Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā 

ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu : 

 

N.p.

k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nosaukums Īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

Zemes 

vienības 

platība ha 

1.  Dunavas pagasts Kazu kalnā 56540010451 56540010451 0.3 

2.   Līdumā pie 

Jērāniem 

56540010467 56540010467 0.3 

3.   Pie Sēnītes 

krustojuma 

56540030076 56540030076 0.2 

 

2.1. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt 

precizēta. 
 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Sagatavoja: Dz.Nartiša 

Izsūtīt: VZD Zemgales reģionālajai nodaļai, Dunavas pagasta pārvaldei 

 

 

14.§ 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pārreģistrāciju karjerā „Rubeņi” 
(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2009.gada 6.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona iesniegums Nr.JēCR/1-7/86, kurā lūdz veikt bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Rubene” karjerā „Rubeņi”, Jēkabpils novada, 

Rubenes pagastā, pārreģistrāciju no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

uz akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”.  

Iesniegumam pievienots 2009.gada 17.septembra Latvijas Republikas uzņēmumu 

reģistra lēmums Nr.6-12/125674 „Par komercsabiedrības Valsts akciju sabiedrība „Latvijas 

autoceļu uzturētājs’ vienotais reģistrācijas Nr.40003356530, izmaiņām un LR Vides 
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ministrijas Valsts Vides dienesta 2009.gada 2.oktobra lēmums Nr.007 par izmaiņām zemes 

dzīļu izmantošanas licencē Nr.8/346. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punkts nosaka, ka „Pašvaldībai ir autonoma 

funkcija izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

11.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

Veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atradnē „Rubene” karjerā 

„Rubeņi”, Jēkabpils novada, Rubenes pagastā, pārreģistrāciju no Valsts akciju sabiedrības 

„Latvijas autoceļu uzturētājs” uz akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”.  

 

 

15.§ 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pārreģistrāciju karjerā 

„Slīterāni” 
(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2009.gada 6.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona iesniegums Nr.JēCR/1-7/86, kurā lūdz veikt bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Slīterāni” karjerā „Slīterāni”, Jēkabpils novada, 

Dignājas pagastā, pārreģistrāciju no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

uz akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”.  

Iesniegumam pievienots 2009.gada 17.septembra Latvijas Republikas uzņēmumu 

reģistra lēmums Nr.6-12/125674 „Par komercsabiedrības Valsts akciju sabiedrība „Latvijas 

autoceļu uzturētājs” vienotais reģistrācijas Nr.40003356530, izmaiņām. un LR Vides 

ministrijas Valsts Vides dienesta 2009.gada 2.oktobra lēmums Nr.007 par izmaiņām zemes 

dzīļu izmantošanas licencē Nr.8/346. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punkts nosaka, ka „Pašvaldībai ir autonoma 

funkcija izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

11.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

Veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atradnē „Slīterāni” karjerā 

„Slīterāni”, Jēkabpils novada, Dignājas pagastā, pārreģistrāciju no Valsts akciju sabiedrības 

„Latvijas autoceļu uzturētājs” uz akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”.  

 

 

16.§ 

Par grozījumiem 12.10.2007. Nomas līgumā Nr.4 (par zemes vienības daļas no 

zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts „Dzelzīši” nomu) 
(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2009.gada 26.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Latvijas autoceļu 
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uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona iesniegums Nr.JēCR/1-7/93, kurā lūdz apvienot nomas 

līgumu Nr.4 un nomas līgumu Nr.5 un noteikt ikgadējo avansa maksājumu par iegūstamajiem 

derīgajiem izrakteņiem no apvienotā zemes gabala Ls________ un papildus pievienotās 

vērtības nodokli un noslēgt savstarpējo vienošanos par avansa maksājumu 2009.gadā par 

iegūstamajiem derīgajiem izrakteņiem no abiem zemes gabaliem kopā Ls ________ un 

papildus pievienotās vērtības nodokli. 

Iesniegumam pievienots 12.10.2007. Nomas līgums Nr.4 (par zemes vienības daļas 

no zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts „DZELZĪŠI” nomu) un 21.12.2007. 

Nomas līgums Nr.5 (par zemes vienības daļas no zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu 

pagasts „DZELZĪŠI” nomas termiņa pagarināšanu). 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas 2009. gada 5. novembra  lēmumu, Finanšu komitejas 2009. gada 

5. novembra lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 

3.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. apakšpunktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Noteikt par zemes vienības daļas no zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts 

„DZELZĪŠI” nomu avansa maksājuma apmēru par iegūstamajiem Derīgajiem 

izrakteņiem (2007. gada 12. oktobra Nomas līgums Nr. 4): 

1.1. 2009. gadā – LVL___________; 

1.2. 2010. gadā – LVL ___________. 

2. Noslēgt Vienošanos par grozījumiem 2007. gada 12. oktobra Nomas līgumā Nr. 4 un 

ietvert izmaiņas avansa maksājuma apmērā par iegūstamajiem Derīgajiem izrakteņiem 

2009. un 2010. gadā. Pārējie līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

 

 

17.§ 

Par grozījumiem 21.12.2007. Nomas līgumā Nr.5 (par zemes vienības daļas no 

zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts „DZELZĪŠI” nomas termiņa 

pagarināšanu) 
(AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, VRN 40003356530) 

_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

2009.gada 26.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts AS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona iesniegums Nr.JēCR/1-7/93, kurā lūdz apvienot nomas 

līgumu Nr.4 un nomas līgumu Nr.5 un noteikt ikgadējo avansa maksājumu par iegūstamajiem  

derīgajiem izrakteņiem no apvienotā zemes gabala Ls __________ un papildus pievienotās 

vērtības nodokli un noslēgt savstarpējo vienošanos par avansa maksājumu 2009.gadā par 

iegūstamajiem derīgajiem izrakteņiem no abiem zemes gabaliem kopā Ls ____________ un 

papildus pievienotās vērtības nodokli. 

Iesniegumam pievienots 12.10.2007. Nomas līgums Nr.4 (par zemes vienības daļas 

no zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts „DZELZĪŠI” nomu) un 21.12.2007. 

Nomas līgums Nr.5 (par zemes vienības daļas no zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu 

pagasts „DZELZĪŠI” nomas termiņa pagarināšanu). 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas 2009. gada 5. novembra  lēmumu, Finanšu komitejas 2009. gada 

5. novembra lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 

3.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a. apakšpunktu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Noteikt par zemes vienības daļas no zemesgabala Jēkabpils rajons, Leimaņu pagasts, 

„DZELZĪŠI” nomu avansa maksājuma apmēru par iegūstamajiem Derīgajiem izrakteņiem 

(2007. gada 21. decembra Nomas līgums Nr. 5): 

1.1. 2009. gadā - LVL ________________; 

1.2. 2010. gadā – LVL ________________. 

2. Noslēgt Vienošanos par grozījumiem 2007. gada 21. decembra Nomas līgumā Nr. 5 un 

ietvert izmaiņas avansa maksājuma apmērā par iegūstamajiem Derīgajiem izrakteņiem 2009. 

un 2010. gadā. Pārējie līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

 

 

18.§ 

Par Ābeļu pagasta meža cirsmu pārdošanu izsolē 
(kadastra Nr. 56480090030, Ābeļu pagasts) 

_____________________________________________________________________________________ 

E. Meņķis 

 

Jēkabpils novada dome saņēma Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja 

ierosinājumu pārdot Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās meža cirsmas: 

1) „Kalnišķi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480090030, kvartāls 

Nr. 1, 1. nogabals, izcērtamā platība - 1,4 ha, valdošā koku suga - apse (cirtes veids – 

galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 532 m
3
; 

2) „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480050073, kvartāls 

Nr. 1, 2. nogabals, izcērtamā platība - 1,9 ha platībā, valdošā koku suga - baltalksnis (cirtes 

veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 446,5 m
3
; 

      

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus konstatēts, ka meža cirsmu 

pārdošanas rezultātā Jēkabpils novada pašvaldībai ir iespēja iegūt papildus finanšu līdzekļus 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai.    
 
Ņemot vērā konstatētos faktus, minētos apsvērumus, Jēkabpils novada pašvaldības 

finanšu komitejas 2009. gada 5. novembra atzinumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 3. panta otro daļu, 4. panta 

pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto daļu, 9. panta trešo 

daļu, 10. pantu, 11. panta otro daļu, 13. pantu, 15. pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo cirsmām: 

„Kalnišķi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480090030, kvartāls Nr. 1, 1. 

nogabals, izcērtamā platība - 1,4 ha, valdošā koku suga - apse (cirtes veids – galvenā cirte, 

cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 532 m
3
; „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480050073, kvartāls Nr. 1, 2. nogabals, izcērtamā platība - 

1,9 ha platībā, valdošā koku suga - baltalksnis (cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes 

veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 446,5 m
3
.  

2. Noteikt cirsmu sākumcenu (nosacītā cena) LVL ________;  

3. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus (pielikums Nr.1). 

4. Apstiprināt cirsmu izsoles komisiju sekojošā sastāvā: Aldis Jasis, Dzidra Nartiša, Aivars 

Vanags, Rasma Mazulāne, Intra Kurme. 
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5. Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Brīvā Daugava” sludinājumu par 

meža cirsmu izsoli (pielikums Nr.2). 

6. Par lēmuma izpildi atbild Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

 

PIELIKUMS Nr.1 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr. 9.,18.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Ābeļu pagasta meža cirsmu 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai 

piederošo Ābeļu pagasta meža cirsmu izsole. 

 

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. Cirsmas tiek pārdotas vienā izsoles paketē kā viens pārdodamais objekts. 

2.2. Pārdodamais objekts sastāv no divām cirsmām, turpmāk tekstā - Objekts: 

2.2.1. „Kalnišķi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480090030, kvartāls Nr. 

1, 1. nogabals, izcērtamā platība - 1,4 ha, valdošā koku suga - apse (cirtes veids – galvenā 

cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 532 m
3
, Apliecinājums koku 

ciršanai Nr. 735018; 

2.2.2. „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480050073, kvartāls Nr. 

1, 2. nogabals, izcērtamā platība - 1,9 ha platībā, valdošā koku suga - baltalksnis (cirtes veids 

– galvenā cirte, cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 446,5 m
3
, Apliecinājums 

koku ciršanai Nr. 735022. 

2.3. Īpašnieks: Jēkabpils novada pašvaldība.  

 

3. Pārdošanas metode: Pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

4. Objekta izsoles sākumcena LVL _________________. Maksāšanas līdzeklis: LVL 

(Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 

 

5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas iesniedza rakstiskus 

piedāvājumus, iemaksāja dalības maksu LVL ____ (iemaksa, ko veic izsoles dalībnieks, lai 

segtu ar izsoli saistītos izdevumus) un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas, t. i., LVL 

___________________.  

 

7. Izsoles dalībnieku pieteikšanās: 

Izsolei var pieteikties, iesniedzot rakstisku piedāvājumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 

pārvaldē pēc adreses „Pagastmāja”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, līdz 2009. gada 9. 

decembrim (piedāvājuma pēdēja saņemšanas diena Ābeļu pagasta pārvaldē) plkst. 16.00 

slēgtā aploksnē ar atzīmi „Ābeļu pagasta cirsmu izsole. Neatvērt pirms izsoles”. Izsole 

notiks 2009. gada 10. decembrī, plkst. 13.00, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes 

telpās pēc adreses „Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 

 

8. Lai piedalītos Objekta izsolē ir jāiesniedz pieteikums ar izsoles dalībnieka piedāvāto cenu 

par izsoles paketi (divas cirsmas kopā), kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas 

samaksu. Juridiskām personām pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti: Uzņēmuma reģistra 

izziņu par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne 

agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas dienas), reģistrācijas apliecības kopija 

(uzrādot oriģinālu vai notarāli apliecināta kopija). 
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9. Pieteikumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums, adresi, norēķinu konta 

numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī 

apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, 

uzskatāmi par nederīgiem. 

 

10. Personām, kurām ir parādsaistības ar Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību piedalīties 

izsolē. 

 

11. Izsoles dalībnieki dalības maksu un nodrošinājumu iemaksā Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000045796, Latvijas zemes un hipotēku banka, konta 

Nr. LV38LHZB5200171004001, līdz 2009. gada 9. decembra plkst. 16.00. 

 

12. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens izsoles dalībnieks. Izsoles 

dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles 

protokola parakstīšanas dienas tiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums. Izsoles 

dalībniekam, kas ir nosolījis visaugstāko cenu, nodrošinājums tiek ieskaitīts nosolītā Objekta 

apmaksā. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta. 

 

13. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta 

sākumcenu. 

 

14. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un 

izsoles komisijas locekļi parakstās uz tiem. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 

 

15. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 

piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, 

ja nav šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to 

nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols. 

 

16. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu 

augstāko cenu, izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no 

personām, kurus piedāvājušas vienādu augstāko cenu. 

 

17. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina protokolā 

norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

 

18. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles komisija 

piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš 

vēlas iegādāties Objektu, ir atzīstams par Objekta nosolītāju. 

 

19. Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 

 

20. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola 

parakstīšanas dienas. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000045796, Latvijas zemes un hipotēku banka, konta 

Nr. LV38LHZB5200171004001. Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto 

cenu, tad viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa 

netiek atmaksāta. 

 

21. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada dome apstiprina izsoles 

rezultātus un Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde slēdz cirsmu izstrādes līgumu. 

 

22. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens nav reģistrējies par izsoles dalībnieku. 
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23. Ja Objekta nosolītājs nav veicis noteiktā termiņā nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu 

izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles 

dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Objekta nosolītāja nosolītās cenas. 

 

24. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada domes izsoles komisija, kas 

apstiprināta ar 2009. gada 12. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 18.§). 

 

25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā no 

izsoles dienas. 

 

25. Meža atjaunošanu izsoles cirsmās pēc to izstrādes veic Jēkabpils novada pašvaldība. 

 

PIELIKUMS Nr. 2 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr. 9.,18.§) 

 

Sludinājuma projekts par Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta meža cirsmu 

izsoli 

 

„Jēkabpils novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli ar augšupejošo soli meža cirsmām: 

„Kalnišķi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480090030, kvartāls Nr. 1, 1. 

nogabals, izcērtamā platība - 1,4 ha, valdošā koku suga - apse (cirtes veids – galvenā cirte, 

cirtes izpildes veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 532 m
3
; „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56480050073, kvartāls Nr. 1, 2. nogabals, izcērtamā platība - 

1,9 ha platībā, valdošā koku suga - baltalksnis (cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes 

veids – kailcirte), izcērtamais apjoms 446,5 m
3
 

 

Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles notiks 2009. gada 10. decembrī 

plkst. 13.00, Ābeļu pagasta pārvaldes telpās pēc adreses „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ābeļu pagasta pārvaldē pie sekretāres darbdienās no 

plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00, tel. 65231105, 29487062. Izsolei dalībnieki var pieteikties un 

piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 9. decembrim plkst. 16.00 Ābeļu pagasta pārvaldē, 

adrese „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. 

Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem 

(apstiprināti 12.11.2009. Jēkabpils novada domes sēdē) un iemaksājuši nodrošinājuma maksu 

Ls ________ un reģistrācijas maksu Ls ____ Ābeļu pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 

90000045796, Latvijas zemes un hipotēku banka, konta Nr. LV38LHZB5200171004001. 

Nosolītā cena jāsamaksā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas 

dienas.” 

 

19.§  

Par elektrības skaitītāja uzstādīšanas izmaksu atmaksu 
_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldē saņemts Aivara Korsaka iesniegums, 

kurā viņš lūdz atmaksāt elektrības skaitītāja uzstādīšanas izdevumus no pašvaldības izīrētajā 

dzīvoklī „Veldres dz.9. Izdevumu summa sastāda LVL ______________________ . 

Iesniegumam pievienoti: pieslēguma līguma Nr.109158099 kopija, maksājuma 

uzdevuma kopija, skaitītāja uzstādīšanas uzdevuma kopija, rēķina Nr.800015315388 kopija. 

Pārbaudot lietas faktiskus un tiesiskus apstākļus, konstatēts, ka Aivars Korsaks 

dzīvojamās telpas īres līgumu ir noslēdzis ar Dignājas pagasta padomi 2004.gada 10.jūnijā 

par dzīvokli „Veldres Nr.9”, kur 1.2. punktā redzams, ka dzīvoklī nav elektroapgaismojuma. 

A.Korsaks minētajā dzīvoklī no 2004.gada jūnija elektrības skaitītāju nav uzstādījis, kad šo 

pakalpojumu Latvenergo piedāvāja veikt bezmaksas. Īrnieks maksā par patērēto 
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elektroenerģiju, pamatojoties uz elektroenerģijas skaitītāja rādītājiem attiecīgā pakalpojuma 

sniedzējam bez izīrētāja starpniecības, līdz ar to arī elektrības skaitītāja uzstādīšanas 

izdevumi jāsedz pašam īrniekam, jo Dignājas pagasta pārvaldes 2009.gada budžetā nav 

plānoti līdzekļi šādu pakalpojumu atmaksai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

(2), Dignājas pagasta padomes Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Dignājas pagasta 

padomes pamatbudžetu 2009.gadam” (no 29.01.2009.prot.Nr.2, lēmums 1.§), Administratīvā 

procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66., 67. pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atteikt Aivaram Korsakam elektrības skaitītāja uzstādīšanas izdevumu segšanu no 

Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 

 

20.§ 

Par komunālo pakalpojumu tarifu un dzeramā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 

 

 Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir 

„organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” . 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, likumu „Par dzīvojamo 

telpu īri”, MK noteikumiem Nr.45 „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo 

apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” , MK noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, 

kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” , MK 

noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt sekojošu dzīvojamo telpu īres tarifu (bez PVN) Jēkabpils novada 

pašvaldībā ar 2010.gada 1.jūniju; 

 

Nr.

p.k. 

Pagasts Dzīvojamo telpu īres tarifu  

Ls/m2 

1.  Ābeļu pagasts „Brodi” 

Ārpus ciemata teritorijas 

0.04 

0.02 

2. Dignājas pagastā 0.04 

3. Dunavas pagastā 0.04 

4. Kalna pagastā 0.05 

5. Leimaņu pagastā 0.04 

6. Rubenes pagastā 0.05 

7. Zasas pagastā 0.06 

 

2.  Apstiprināt namu apsaimniekošanas tarifu (bez PVN) Jēkabpils novada pašvaldībā ar 

2010.gada 1.janvāri; 
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Nr.

p.k. 

Pagasts Namu apsaimniekošanas tarifu  

Ls/m2 

1.  Ābeļu pagasts „Brodi” 

Ārpus ciemata teritorijas 

0.10 

0.06 

2. Dignājas pagastā 0.06 

3. Dunavas pagastā 0.06 

4. Kalna pagastā 0.05 

5. Leimaņu pagastā 0.06 

6. Rubenes pagastā - 

7. Zasas pagastā 0.06 

 

3. Noteikt vienotu ūdens patēriņa normu Jēkabpils novada pašvaldībā 120 litri/diennaktī 

vienam cilvēkam, kuru dzīvoklī nav uzstādīts ūdens skaitītājs; 

 

a. uz 1 (vienu) iedzīvotāju kanalizācijas patēriņa normu diennaktī aprēķina 

proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam. 

 

4. Noteikt sekojošus aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus iedzīvotājiem 

(PVN piemēro saskaņā ar likumu): 

 

Nr.

p.k. 

Pagasts Aukstā ūdens tarifs 

Ls/m3 

Kanalizācijas 

pakalpojumu tarifs 

Ls/m3 

1.  Ābeļu pagastā 0.25 0.68 

2. Dignājas pagastā 0.30 0.20 

3. Dunavas pagastā 0.37 0.50 

4. Kalna pagastā 0.35 0.12 

5. Leimaņu pagastā 0.25 0.25 

6. Rubenes pagastā 0.25 0.30 

7. Zasas pagastā 0.25 0.31 

 

5. Noteikt sekojošus aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus juridiskām 

personām (PVN piemēro saskaņā ar likumu): 

 

Nr.

p.k. 

Pagasts Aukstā ūdens tarifs 

Ls/m3 

Kanalizācijas 

pakalpojumu tarifs 

Ls/m3 

1.  Ābeļu pagastā 0.25 0.75 

2. Dignājas pagastā 0.30 0.20 

3. Dunavas pagastā 0.37 0.50 

4. Kalna pagastā 0.35 0.12 

5. Leimaņu pagastā 0.25 0.25 

6. Rubenes pagastā 0.25 0.30 

7. Zasas pagastā 0.25 0.35 

 

6. Noteikt sekojošu ūdens normu lauksaimniecības 1 (vienam) dzīvniekiem: 

a. liellopiem- 100 litri diennaktī; 

b. jaunlopiem- 40 litri diennaktī; 

c. cūkām- 15 litri diennaktī; 

d. aitām un kazām - 5 litri diennaktī. 

7. Maksa par atkritumu izvešanu notiek saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja apstiprināto 

tarifu un piestādīto rēķinu. 

8. Aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifs stājas spēkā ar 2010.gada 1.martu. 



 39 

9. Uzdot Jēkabpils novada pārvalžu vadītājiem brīdināt komunālo pakalpojumu ņēmējus 

par komunālo pakalpojumu tarifu izmaiņām līdz 2009.gada 30.novembrim. 

 

 

 

21.§ 

Par 2007. gada 27.augusta dzīvojamās telpas īres līguma laušanu un dzīvokļa Nr.2, 

mājā „Alkšņi” Dunavas pagastā piešķiršanu  
___________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

2009.gada 15.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Ivetas Mizēnas 

iesniegums lauzt 2007.gada 27.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa 

Nr.11 mājā „Kļavas” atbrīvošanu un piešķirt ar krāsns apkuri dzīvokli Nr.2 mājā „Alkšņi”, 

Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā. 

 

15.10.2009. iesniegumam pievienots 03.11.2009. iesniegums par dzīvokļa Nr.11, 

mājā „Kļavas” komunālo maksājumu parāda LVL _____________ atmaksas grafiks.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir 

„sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu un likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt Vienošanos ar Ivetu Mizēnu par komunālo maksājumu parāda LVL 

________________  atmaksu, saskaņā ar iesniegto grafiku.  

2. Lauzt 2007. gada 27.augustā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu ar 2009.gada 

1.decembri, ja, saskaņā ar parāda atmaksas grafiku, tiek veikts maksājums par 2009.gada 

novembra mēnesi. 

3. Piešķirt dzīvokli Nr.2 dzīvojamā mājā „Alkšņi”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads ar 

2009.gada 1.decembri, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 

 

22.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā („Ernesti”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 008 0044) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

 

23.§ 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā („Krusene”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr. 5648 008 0112) 
______________________________________________________________________________________________ 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 
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24.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Aldaunes iela 1-6, Ābeļu pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

25.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Aldaunes iela 2-11, Ābeļu pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

 

26.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Aldaunes iela 2-24, Ābeļu pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

27.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Aldaunes iela 3-15, Ābeļu pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

28.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Zaļā iela 3-5, Zasas pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

29.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Zaļā iela 7-4, Zasas pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

30.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Zaļā iela 5-1, Zasas pagasts) 

E. Meņķis 
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(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

 

31.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Lauku iela 1-8, Zasas pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

32.§ 

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 
(Lauku iela 3-16, Zasas pagasts) 

E. Meņķis 

 

(Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu informācija par personu 

nav izpaužama.) 

33. § 

Par grozījumu apstiprināšanu Sociālā dienesta nolikumā  

U.Auzāns, R.Rubina 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

 1. Veikt grozījumus Sociālā dienesta nolikumā, papildinot tekstu: 

  2.2.9 punktā „nodrošināt ... rehabilitācijas iestādēs, slēgt līgumus par ievietošanu 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs vai Sociālā dienesta struktūrvienībās”. 

 4.6 punktā „Sociālā .... pagasta pārvaldēs. Periodiski veic izbraukumus uz pārvaldēm, 

nepieciešamības gadījumā (slimība, prombūtne, atvaļinājums) pieņem lēmumus. 

 2. Papildināt Sociālā dienesta nolikumu ar 4.9 punktu, izsakot to šādā redakcijā 

„Sociālā dienesta vadītājs pieņem lēmumu un slēdz līgumu par personas ievietošanu sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai Sociālā dienesta struktūrvienībās, saskaņojot ar 

pagasta pārvaldes vadītāju, kura teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu”. 

 

 

34.§ 

Par Sociālā dienesta struktūrvienības „Ģimenes atbalsta un krīzes centrs” 

 izveidi Leimaņu pagastā 

______________________________________________ 

U.Auzāns, R.Rubina 

 

 Sakarā ar to, ka Jēkabpils novada teritorijā nav iespēju nepieciešamības gadījumā 

īslaicīgi izmitināt personas vai ģimenes, kurās ir iestājusies iepriekš neparedzama situācija, 

nonākušas problemātiskā vai krīzes situācijā, ir nepieciešamība izveidot ģimenes atbalsta un 

krīzes centru.  

  Uz šo brīdi bērnu ilglaicīgās sociālās aprūpes iestādēs atrodas 11 bērni, aizbildnībā 

atrodas 21 bērns. Sociālā dienesta darbinieki un bāriņtiesas darbinieki veic darbu ar 
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minētajām ģimenēm, notiek regulāras ģimeņu apsekošanas un bērnu apsekošana faktiskajās 

mācību iestādēs. 

 Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, daudzas personas un ģimenes ar 

bērniem atrodas uz sociālā riska robežas. Jēkabpils novada 27 ģimenēs ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi. Ģimenes atbalsta un krīzes centra svarīgākais mērķis būtu sniegt iespēju 

un profesionālu palīdzību, kā arī īslaicīgu izmitināšanu personām un ģimenēm, kurām tā 

nepieciešama. 

 Leimaņu pagasta Veco ļaužu namā – pansijā ir iespēja izveidot divas dzīvojamās 

istabas, virtuvi, sanitāro mezglu, kas būtu piemērots ģimenes atbalsta un krīzes centra 

izveidei. 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

 Izveidot Sociālā dienesta struktūrvienību „Ģimenes atbalsta un krīzes centrs” 

Leimaņu pagastā. 

 

35.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________________ 

U.Auzāns 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 5. novembra 

atzinumu un pamatojoties uz likuma Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta trešo un ceturto daļu un 10.panta trešo daļu, 33.pantu un 36.panta otro daļu, Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (pielikumā). 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,35.§) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 17 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 

novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās  

 palīdzības likuma 35.panta trešo un  

ceturto daļu un 10.panta trešo daļu,33.pantu un 36 panta otro daļu. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
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Bērnu tiesību aizsardzības likuma  

12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 20. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 14.3. punktu šādā redakcijā:  

„14.3. Saistošo noteikumu 2.4. punkts, VI. nodaļa un 7.1.1. punkts stājas spēkā 2010. gada 

30. decembrī”. 

2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā  likuma „Par  pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

36.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________________ 

U.Auzāns 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada domes finanšu komitejas 2009. gada 5. novembra 

atzinumu un pamatojoties uz likuma 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.pantu trešo daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (pielikumā). 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,36.§) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 18 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem 

Jēkabpils novadā”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu. 

 

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 20. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 5.4. punktu šādā redakcijā:  

„14.3. Saistošo noteikumu 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.3., 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.3. punkts 

stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī”. 
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2. Izteikts 2.1. punktu jaunā redakcijā: 

„2.1. Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj Jēkabpils novada pagasta pārvaldes 

sociālais darbinieks, saskaņojot ar pagasta pārvaldes vadītāju un saņemot personas 

iesniegumu, kā arī tam pievienotos nepieciešamos dokumentus, vai arī izmaksājot pabalstu 

noteiktai iedzīvotāju kategorijai iestājoties situācijai.” 

3. Izteikts 3.5.3. punktu jaunā redakcijā: 

„3.5.3. Pabalstu var pieprasīt trūcīga persona, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu.” 

4. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā  likuma „Par  pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktajā  kārtībā. 

 

37.§  

Par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveidošana Jēkabpils novadā, 

izveidojot dienas centru Zasas pagastā un aprīkojot krīzes centru Leimaņu pagastā” 

iesnieguma izstrādi 3.1.4.4. aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstība” iesniegumu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
_____________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, G. Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14. panta otrās daļas 5. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 6., 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 15.09.2008. MK Noteikumiem 

Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumam 3.1.4.4. aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstība”, 36.2.7.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

 1. Piedalīties darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” atklāta 

projektu konkursā ar projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveidošana Jēkabpils 

novadā, izveidojot dienas centru Zasas pagastā un aprīkojot krīzes centru Leimaņu pagastā” 

iesniegumu. 

 2. Jēkabpils novada pašvaldība uzņemas visas saistības, kas attiecas uz projekta 

īstenošanu; 

 3. Īstenot projektu atbilstoši projekta iesniegumā plānotajām kopējām izmaksām LVL 

_____________________, tai skaitā ERAF finansējums LVL ___________________ , kas 

sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 

_____________________, kas sastāda 15% no attiecināmajām izmaksām. 

 4. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL ________________ . 

 

 

38.§  

Par projekta iesnieguma darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” izstrādes atbalstīšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 
_____________________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, G.Dimitrijeva 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14. panta otrās daļas 5. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 6., 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 14.10.2008. MK Noteikumiem 

Nr.850 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.5.1.3.2. apakšaktivitāti „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana 

valsts, reģionālā un vietējā līmenī”  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma izstrādi darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ar aptuvenu budžetu 10 000 – 11 000 Ls 

Projektā plānotās aktivitātes: 

1.1. Pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana – iedzīvotāju aptauja un rezultātu apkopošana un 

novērtējums.  

1.2.  Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana. 

1.3. Apmācību organizēšana pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem.  

1.4. Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens.  

1.5. Informācijas un publicitātes pasākumi – bukleta izveide un publicitāte. 

 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 15% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām.   

 

39.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība – 

rekonstrukcija un renovācija – Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā” (Nr.3 

DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/051) un projekta. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/058) 

priekšfinansēšanai 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 26.panta 1.daļu,  

 

 Vides ministrijā 1.projektu atlases kārtā Eiropas Reģionālās attīstības Fonda darbības 

programmas 2007.-2013. gadā Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas 

vides dzīvei un ekonomiskās aktivitātes nodrošināšanai” 3.4.1. pasākuma „Vide”, 3.4.1.1. 

aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai Dignājas un Zasas pagasts ir iesniedzis 

projektu pieteikumus: 

 Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā (projekta 

identifikācijas numurs 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/058); 

 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība – rekonstrukcija un renovācija Jēkabpils 

rajona Zasas pagasta Zasas ciematā (projekta identifikācijas numurs 

3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/051). 

  

 Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde un Zasas pagasta pārvalde ar Centrālo 

finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
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Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

 1. Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvaldes projekta: 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība – rekonstrukcija un renovācija – Jēkabpils 

rajona Zasas pagasta Zasas ciematā” ( Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/051) –  

priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu LVL ______________________ 

vai ekvivalentu citā valūtā uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas atmaksu uz diviem gadiem. 

   Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu pašvaldība garantē ar pašvaldības budžetu.  

 

 2. Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes projekta: 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā” (Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/058) priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par 

summu LVL ______________vai ekvivalentu citā valūtā uz 20 gadiem ar atlikto 

pamatsummas atmaksu uz diviem gadiem.  

 Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu pašvaldība garantē ar pašvaldības budžetu. 

 

 

40.§ 

Par papildinājumu 15.10.2009. sēdes lēmumā (prot.Nr.8., 29.§) 
„Par aizņēmuma ņemšanu projekta LLI-023 Amatniecības pārrobežu 

sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” realizēšanai 
_____________________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 26.panta 1.daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

15.10.2009. sēdes lēmumu (prot.Nr.8.,29.§) „Par aizņēmuma ņemšanu projekta LLI-

023 Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības 

veicinātājs” realizēšanai papildināt ar: 

Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvaldes projekta priekšfinansēšanai 

ņemto aizņēmumu LVL ____________________   garantē ar pašvaldības budžetu. 

 

 

41.§ 

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības 

piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 
_____________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetiem”, likumu 

„Par valsts budžetu 2009.gadam”, likumu „Par grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 

2009.gadam””, 28.07.2009. MK Noteikumi Nr.837. „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 

Jēkabpils novada domes 20.08.2009. sēdes lēmums (protokols Nr. 5., 23.§) „Kārtība kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2009./ 2010. gadam”, 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

 Sadalīt atbilstoši finansēšanas plānam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto dotāciju 

izglītības iestādēm piecgadīgo un sešgadīgo apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2009.gada 1.septembra līdz 

31.decembrim sekojoši:  

 

Skola  LVL 

Dignājas pamatskola 1240 

Dunavas pamatskola 952 

Bērzgala pamatskola 952 

Rubenes pamatskola 1540 

Zasas vidusskola 1936 

Kopā novadam 6620 

 

 

42.§ 

Par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nepieciešamību un līdzfinansējumu 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis  

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Jēkabpils galvenās bibliotēkas 28.07.2009. 

Nr.42/1-2 ar lūgumu izskatīt jautājumu par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

nepieciešamību un pašvaldības līdzfinansējumu 2010.gadā šo funkciju veikšanai. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 2.punktu un 23.punktu  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāju slēgt vienošanos par pakalpojumu 

saņemšanu par summu, kas nepārsniedz LVL 1600,00. 

2. Finanšu un ekonomikas nodaļai ņemt vērā 2010.gada budžeta izstrādē. 

 

 

43.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu Politiski Represēto Vidzemes kopas sanāksmei 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis  

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Politiski Represēto apvienības Jēkabpils 

nodaļas priekšsēdētājas Marinas Boksbergas 27.10.2009. iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

līdzekļus Politiski Represēto Vidzemes kopas sanāksmei šī gada 27.novembrī. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 2.punktu  
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

Apmaksāt izdevumus līdz LVL ____________ Politiski Represēto Vidzemes kopas 

sanāksmes dalībnieku uzņemšanas un ēdināšanas nodrošināšanai pēc piestādītā rēķina uz 

Jēkabpils novada domes rekvizītiem.  

 

44.§ 

Par autoveikala statusa piešķiršanu (IK ”JULITA”, reģistrācijas Nr.45402017977) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags  

 

2009.gada 27.oktobrī Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Līgas Stūrnieces, 

individuālā komersanta „Julita”, vienotais reģistrācijas Nr.45402017977, Dignājas pagasts, 

Vandāni, Jēkabpils novads, iesniegums, kurā viņa lūdz Jēkabpils novada pašvaldībai piešķirt 

autoveikala statusu pārvietojamam mazumtirdzniecības punktam - automašīnai RENAULT, 

valsts reģistrācijas numurs GG 1966.  

Iesniegumam pievienots LR Uzņēmumu reģistra 08.10.2009. lēmums Nr.14-

48/136195 „Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā” un komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.daļa nosaka, ka „Pašvaldības autonoma 

funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu”. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas 

pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu” II. nodaļas 9.punkts 

nosaka, ka „Pārvietojamajam mazumtirdzniecības punktam autoveikala statusu piešķir tā 

pagasta pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā darbojas attiecīgais autoveikals”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

10.punktu, Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumu Nr.188 „Kārtība, kādā lauku 

apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu” II. 

nodaļas 9.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt IK „JULITA”, reģistrācijas Nr.45402017977, pārvietojamajam 

mazumtirdzniecības punktam - automašīnai RENAULT, valsts numurs GG 1966, 

autoveikala statusu, maršruts precizēts un saskaņots ar pagastu pārvaldēm. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā stāšanās 

spēkā. 

 

45.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras „Vienība” likvidēšanu 
______________________________________________________________________________________________ 

E. Meņķis 

 

Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvalde iesniedza ierosinājumu likvidēt pašvaldības 

aģentūru „Vienība”, juridiskā adrese „Zītari”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 8. punktu,  
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Likvidēt Jēkabpils novada pašvaldības aģentūru „Vienība”, juridiskā adrese „Zītari”, 

Kalna pagasts, Jēkabpils novads ar 2009.gada 31.decembri. 

2. Izpilddirektoram organizēt aģentūras mantas un tiesību/saistību pāreju Kalna pagasta 

pārvaldei. 

 

46.§ 

Par Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes izveidošanu 
______________________________________________________________________________________________ 

J.Subatiņš, E.Meņķis 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu, Finanšu komitejas 2009. gada 5.novembra 

lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 10., 15. panta pirmās daļas 4., 5. 

punktu, 15. panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 45., 46. pantu, 

Izglītības likuma 18. panta trešo daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita 

Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Edmunds Erdlāns, 

Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – Uldis Auzāns, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldi, kā novada administratīvo 

struktūrvienību ar 2010.gada 1.janvāri. 

2. Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes nolikumu (pielikumā). 

3. Uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai izstrādāt pārvaldes 2010.gada izdevumu tāmes 

projektu un priekšlikumus savstarpējiem norēķiniem ar citu novadu pašvaldībām. 

4. Nosūtīt nolikumu, Deleģēšanas un finansēšanas līguma projektu, uzturēšanas izdevumu 

tāmes projektu Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām līdz 2009.gada 

15.novembrim lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanu un lūgt novadu pašvaldības 

pieņemt lēmumus par līguma slēgšanu 2009.gada novembra mēnesī. 

5. Lēmuma 1.un 2.punkts stājas spēkā, ja saņemti vismaz divu novadu pašvaldību lēmumi 

par piekrišanu slēgt Deleģēšanas un finansēšanas līgumus. 

6. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam organizēt novadu vadītāju apspriedi, lai vienotos 

par darbinieku pieņemšanas kārtību, līgumu noslēgšanu, uzraudzības padomes 

izveidošanu. 

7. Pilnvarot Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju slēgt Deleģēšanas un finansēšanas 

līgumu. 

8. Pašvaldības priekšsēdētājam ar apstiprināto nolikumu iepazīstināt pārējo bijušajā Jēkabpils 

rajona teritorijā ietilpstošo novadu pašvaldības un Finanšu un ekonomikas nodaļai 

izstrādāt provizorisku budžeta tāmi.  

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9., 46.§) 

 

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 

N o l i k u m s  
 

 I.Vispārīgie jēdzieni 
1 Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde (turpmāk – pārvalde) ir Jēkabpils 
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novada pašvaldības institūcija (administratīvā struktūrvienība), kas izveidota saskaņā 

ar Izglītības likuma 18. pantu („Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju 

nodrošināšana izglītības jomā”) un Dziesmu svētku likumu, un kurai Izglītības 

likuma 17. panta („Pašvaldību kompetence izglītībā”) funkciju un Dziesmu svētku 

likumā noteikto funkciju veikšanu ir deleģējuši  Krustpils, Salas,  Aknīstes un 

Viesītes novadi, pamatojoties uz savu pašvaldību lēmumiem un ar Jēkabpils novadu 

noslēgtiem Deleģēšanas un finansēšanas līgumiem par izglītības un kultūras 

pārvaldes funkciju nodrošināšanu un  finansēšanas kārtību. 

 

 

 

 

2 Pārvalde ir Jēkabpils novada administrācijas struktūrvienība, kas pakļauta Jēkabpils 

novada domes priekšsēdētājam un administrācijas vadītājam un, ceturksnī reizi vai, 

rodoties jautājumiem pēc vajadzības, novadu uzraudzības padomei (turpmāk – 

uzraudzības padome), lai nodrošinātu vienlīdzības un taisnprātības principu 

ievērošanu attiecībā pret novadiem, kuri tai deleģējuši izglītības un kultūras  

pārvaldības funkcijas. Uzraudzības padome ierosina priekšlikumus pārvaldes darba 

uzlabošanai. 

  

II. Pārvaldes izveide, sastāvs un darba organizācija 
3 Pārvaldi izveido 3 cilvēku sastāvā ar Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu un tās 

sastāvu apstiprina Jēkabpils novada dome pēc uzraudzības padomes priekšlikuma. 

4 Jēkabpils novada dome apstiprina amatā pārvaldes vadītāju, saskaņojot tā 

kandidatūru ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pārvaldes vadītājam ir nepieciešama 

augstākā pedagoģiskā izglītība un izglītības vadības un organizatoriskā darba 

pieredze. 

5 Jēkabpils novada administrācijas vadītājs (izpilddirektors) nosaka  pārvaldes vadītāja 

tiesības, pienākumus un atbildību, pārstāv Jēkabpils novada pašvaldību darba 

tiesiskajā attiecībās ar pārvaldes vadītāju un citiem pārvaldes darbiniekiem. 

6 Pārvaldes vadītājs organizē pārvaldes funkciju pildīšanu un atbild par pārvaldes 

darbību,  atskaitās par to Jēkabpils novada domei un uzraudzības padomei, ne retāk 

kā vienu reizi ceturksnī vai pēc vajadzības. 

7 Pārvaldes vadītājs nodrošina tās darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

pārvaldes nolikumam. 

8 Pārvaldes sastāvā ir: 

8.1 galvenais speciālists izglītības jautājumos. 

8.2 galvenais speciālists kultūras un interešu izglītības jautājumos. 

9 Pārvaldes sastāvu ar darbinieku amatu sarakstu un atalgojumu nosaka un apstiprina 

Jēkabpils novada dome. 

10 Pārvaldes darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību nosaka pārvaldes vadītājs un  

amatu aprakstus apstiprina Jēkabpils novada administrācijas vadītājs 

(izpilddirektors). 

11 Jēkabpils novada domei, laužot darba līgumu ar pārvaldes vadītāju, jāsaskaņo šis 

jautājums ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pārvaldes vadītāja maiņa nav pamats 

darba attiecību pārtraukšanai ar pārējiem pārvaldes darbiniekiem. 

12 Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes vadītāja vietu izpilda vadītāja 

vietnieks, ko nozīmē Jēkabpils novada administrācijas vadītājs (izpilddirektors). 

 III. Pārvaldes galvenie uzdevumi un kompetence. 

13 Pārvaldes galvenos uzdevumus un kompetenci nosaka saskaņā ar Izglītības likuma 

17. pantu un Dziesmu svētku likumu. 

14 Sniedz priekšlikumus par izglītības iestāžu (vispārējās izglītības iestādes, 

internātskolas, speciālās izglītības iestādes un klases, pirmsskolas izglītības grupas 

bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu izglītības iestādes, profesionālās 

ievirzes izglītības iestādes) dibināšanu, likvidēšanu un reorganizāciju (optimizāciju) . 

15 Izstrādā priekšlikumus kārtībai, kādā pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes 
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finansējamas no valsts budžeta līdzekļiem (mērķdotācijas pedagogu algām sadali). 

Saskaņo pedagoģisko darbinieku amatalgu tarifikācijas. 

16 Nodrošina atbalstu tās padotībā esošo izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto 

nepieciešamo uzlabojumu veikšanai šajās izglītības iestādēs. 

17 Organizē izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši 

veselības stāvokli, kas ietekmē izglītības ieguves veidu) speciālās izglītības iestādēs, 

pirmsskolas izglītības grupās  bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības 

klasēs, kā arī internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā  un apmērā. 

18 Nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izskata jautājumus un sniedz 

priekšlikumus par licences interešu izglītības programmu īstenošanai izsniegšanu. 

Organizē izglītojamo piedalīšanos sporta sacensībās, dažādās skatēs, konkursos, 

projektos. 

19 Nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām.  

20 Koordinē un konsultē izglītības iestādes un uztur sakarus ar Izglītības un zinātnes 

ministriju par obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. Konsultē izglītības iestādes Valsts Izglītības Informatizācijas sistēmas 

(VIIS) ieviešanā izglītības iestādēs (VS pārskati, pedagoģisko darbinieku datu bāze, 

tarifikācijas) . 

21 Sadarbojas ar pieaugušo izglītības iestādēm un koordinatoriem novados. 

22 Organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi. 

23 Koordinē un nodrošina starpnovadu metodisko darbu. 

24 Nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

25 Organizē izglītojamo piedalīšanos starpnovadu un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs, un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. 

26 Atbild par likumdošanas aktu ievērošanu izglītības un kultūras jautājumos savas 

kompetences ietvaros, īsteno pašvaldību lēmumus izglītības un kultūras jomā. 

Iepazīstina izglītības darbiniekus ar tiesību aktiem izglītības jomā.  

27 Ierosina izglītības iestādes dibinātājam pieņemt darbā un atbrīvot no tā izglītības 

iestāžu vadītājus, ievērojot valstī pastāvošo likumdošanu un prasības. 

28 Pārrauga pašvaldību pakļautībā esošo speciālās, vispārējās, interešu un profesionālās 

ievirzes izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu darbu iestāžu darbību. 

29 Koordinē jaunatnes problēmu risināšanu. 

30 Koordinē bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā. 

31 Sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā. 

32 Koordinē izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību un metodisko literatūru un 

mācību līdzekļiem 

33 Koordinē izglītības iestāžu bērnu, skolēnu un audzēkņu medicīnisko aprūpi. 

34 Nodrošina stingrās uzskaites dokumentu veidlapu saņemšanu, izlietošanas uzskaiti, 

glabāšanu, iznīcināšanu un sniedz informāciju Izglītības un zinātnes ministriju. 

35 Risina jautājumus saistītus ar skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem. 

36 Nodrošina izglītības procesa analīzi visās izglītības pakāpēs un veidos. 

37 Nodrošina regulāru izglītības iestāžu apsekošanu un novērtējumu par gatavību 

mācību procesam. 

38 Uztur informācijas apmaiņu ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

39 Nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību 

40 Kontrolē izglītības iestāžu organizatorisko un metodisko darbību. 

41 Plāno un pieprasa naudas līdzekļus starpnovadu izglītības un kultūras pasākumu 

organizēšanai.  

42 Risina pedagogu, vecāku, skolēnu un pilsoņu iesniegumos izteiktos priekšlikumus, 

ierosinājumus un sūdzības savas kompetences ietvaros. 

43 Konsultē par izglītojamo uzņemšanu internātpamatskolās un speciālajās 

internātpamatskolās  

44 Koordinē audzināšanas darba organizāciju. 

45 Konsultē par vispārējās izglītības programmu izstrādi un īstenošanu vispārējās 
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izglītības iestādēs.  

46 Nodrošina saikni starp Nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras attīstības centriem 

un novadu kultūras iestādēm. 

 

7 Nodrošina pieaugušo un skolēnu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību 

(sadarbība ar virsvadītājiem, virsvadītāja darba nodrošinājums, semināru, 

kopmēģinājumu, konkursu un skašu organizēšanu, jaunrades procesu atbalstīšana). 

48 Nodrošina kultūras darbinieku tālākizglītību. 

49 Nodrošina metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras darbiniekiem. 

50 Veido sadarbību starp novadu kultūras iestādēm, NVO, kultūras biedrībām, izglītības 

un kultūrizglītības iestādēm. 

51 Izstrādā un kontrolē starpnovadu griezumā kultūras budžetu. 

52 Organizē starpnovadu kultūras  pasākumus. 

53 Realizē starpnovadu kultūras projektu konkursus. 

 IV. Finanses 

54 Pārvaldi finansē no Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu 

pašvaldību budžetiem saskaņā ar noslēgtajiem Deleģēšanas un finansēšanas 

līgumiem. 

55 Pārvaldei ir sava ieņēmumu - izdevumu tāme. 

56 Pārvaldi par finansu līdzekļu izlietojumu kontrolē Jēkabpils novada pašvaldības 

administrācijas vadītājs (izpilddirektors) un uzraudzības padome noteiktajā kārtībā.  

 V.Lietvedība 

57 Pārvalde kārto lietvedību saskaņā ar likumdošanu. 

 VI. Atbildība 

58 Pārvalde ir atbildīga par augstākminēto funkciju izpildi. 

59 Pārvalde ir atbildīga par tai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu. 

 VII. Tiesības 

60 Pārvalde drīkst par tai atvēlētajiem budžeta līdzekļiem iegādāties jaunāko metodisko 

literatūru, kas nepieciešama darbam. 

61 Izmantot Jēkabpils novada autotransportu dienesta pienākumu izpildei. 

62 Pārvaldei atvēlētā budžeta ietvaros apmeklēt kursus, seminārus, sanāksmes, lai 

pilnveidotu un paaugstinātu savu kvalifikāciju. 

63 Jēkabpils novada pašvaldības noteiktā kārtībā saņemt dokumentus, uzziņas, 

aprēķinus, u.c. materiālus savu dienesta pienākumu izpildei. 

64 Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumus izglītības, kultūras un jaunatnes politikas 

jautājumos savu pilnvaru ietvaros. 

 VIII. Pārvaldes tiesiskais statuss 

65 Pārvaldei ir nodaļas statuss, sava veidlapa un spiedogs.  

66 Pārvalde ir patstāvīga sava darba organizēšanā, un tās locekļu funkcionālo 

pienākumu izstrādāšanā, tai piešķirto līdzekļu izlietošanā. 

 

 

47.§ 

Maksas apstiprināšana par pakalpojumiem,  

ko sniedz Jēkabpils  novada pašvaldība un iestādes 
___________________________________________________________________________________ 

A.Vanags 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 

14.punkta „g” apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus: 

 
Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Daudzums Cena bez PVN 

1. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses) 

A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm) 

A3 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses) 

A3 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 

0.05 

0.10 

0.20 

0,40 

0.10 

0.15 

2. Izdruka no datora A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses) 

A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm) 

0.05  

0.10 

0.10 

0.25  

3. Oriģinālu 

skenēšana 

A4 formāta 1 lapa 0.15 

4. Faksa 

pakalpojumi 

(nosūtīšana, 

saņemšana) 

Pa Latviju 1 lapa 

Uz Eiropas valstīm - 1 lapa 

Uz citām ārvalstīm - 1 lapa 

 

0.15 

0.60 

0.60 

 

2 Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma 

Jēkabpils novada pašvaldības un iestādes budžetā. 

3 Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā 

„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēram. 

4 Atcelt iepriekš pieņemtās pagastu pakalpojumu cenas par kopēšanu, izdrukām, 

skenēšanu un faksa pakalpojumiem. 

5 Noteikt, ka lēmums ir spēkā ar 2009.gada 1.decembri līdz lēmuma atcelšanai vai jauna 

lēmuma pieņemšanai. 

 

 

48.§ 

Par Ābeļu Tautas nama telpu nomas maksas noteikšanu 
________________________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi Ābeļu pagasta pārvaldes 07.10.2009. vēstuli 

Nr.3-12/44 ar lūgumu noteikt telpu nomas maksu Ābeļu Tautas namam.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 14.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ābeļu Tautas nama telpu (zāles) nomas maksu sekojošā apmērā:  

 

1.  Ārpus novada teritorijas dzīvojošajiem (par diennakti) LVL 50,00 bez PVN 

2.  Novada iedzīvotājiem (par diennakti) LVL 30,00 bez PVN 

3.  Ja persona vēlas iznomāt pa stundām (semināri, kursi) 

u.c.) 

LVL 1,20/stundā bez PVN 

4.  Novadā reģistrētām juridiskām personām (par 

diennakti) 

LVL 40,00 bez PVN 

5.  Ārpus novada juridiskām personām (par diennakti) LVL 60,00 bez PVN 
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2. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam papildus iekasēt maksu par faktiskajiem 

izdevumiem pēc tāmes. 

 

49.§ 

Par grozījumiem Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstā  

par valsts vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai 
_____________________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

 Pamats: likums Par pašvaldībām, MK noteikumi Nr.191 no 18.03.2008. „Kārtība, 

kādā piešķir un izlieto vienreizējo dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai”, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu 

 

1. Saņemts Dunavas pagasta pārvaldes iesniegums par valsts vienreizējās dotācijas 

izlietojumu infrastruktūras attīstībai projektu realizācijas rezultātā, sakarā ar papildus 

darbiem, finansējuma summu precizēšanai : 

 

1.1. projektam „Dunavas ciema katlu mājas un siltumtrašu remonts” finansējumu 

samazināt par LVL ____________________; 

 

1.2. projektam „Dunavas pamatskolas tehniskā projekta izstrādāšana, 

energoefektivitātes paaugstināšana un jumta konstrukciju maiņa” finansējumu palielināt par 

LVL _________________; 

 

1.3. iekļaut projektu „Kultūras un sporta centra rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana Dunavas pagastā, tehniskās dokumentācijas izstrāde” LVL _____________ ; 

 

1.4. projektam „Saieta nama būvniecība” finansējumu palielināt par ____________ . 

 

2. Saņemts Dignājas pagasta pārvaldes iesniegums par izmaiņu veikšanu valsts 

vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai projektu un finansējuma 

izlietošanas precizēšanā sekojošiem objektiem: 

 

2.1. projektam „Tehniskā projekta izstrādāšana un līdzfinansējums ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā”” palielināt finansējumu par 

LVL ______________; 

 

             2.2. projektam „Dignājas pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija un 

labiekārtošana” (projekta līdzfinansējums un priekšfinansējums) samazināt finansējumu par 

LVL _______________________; 

 

            2.3. projektam „Dignājas pagasta estrādes rekonstrukcijas dokumentu sagatavošana” 

palielināt finansējumu par LVL __________. 

 

3. Saņemts Leimaņu pagasta pārvaldes iesniegums par valsts vienreizējās dotācijas 

izlietojumu infrastruktūras attīstībai projektu precizēšanai:   

 

 3.1. projektu „Estrādes celtniecība pie Leimaņu tautas nama” LVL 

_____________________ izslēgt no saraksta ; 

  

 3.2. iekļaut projektu „Leimaņu tautas nama ēkas rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana” LVL ________________; 

 

4. Saņemts Zasas pagasta pārvaldes iesniegums par izmaiņu veikšanu valsts 

vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai projektu un finansējuma 

izlietošanā precizēšanā, sakarā ar veiktajiem iepirkumiem:    
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4.1. projektam „Zasas vidusskolas elektroapgādes, radio sistēmas un datortīkla 

pārbūve” finansējumu samazināt par LVL _________________________- ; 

 

4.2. projektam „Zasas kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 

finansējumu samazināt par LVL ___________________; 

 

4.3. tehniskā projekta izstrādāšana un līdzfinansējums ES projektam „Zasas pagasta 

Zasas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar finansējumu LVL ________________ izslēgt no 

saraksta nosaukuma precizēšanai;  

 

4.4. iekļaut projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība - rekonstrukcija un 

renovācija - Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā” ar finansējumu LVL 

_________________; 

 

 4.5. iekļaut jaunu projektu „Izstrādāt tehnisko dokumentāciju Jēkabpils novada dienas 

aprūpes un krīzes centra izveidei” ar finansējumu LVL _____________; 

 

 4.6. iekļaut jaunu projektu „Zasas vidusskolas sporta laukuma un atpūtas zonas 

labiekārtošanas vienkāršotā rekonstrukcija” (tehniskās dokumentācijas sagatavošana) LVL 

__________________. 

 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt grozījumus Jēkabpils novadu veidojošo pagastu objektu sarakstā par 

valsts vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktūras attīstībai.  

 

 

Nr. 

p.k. 

Pašvaldī-

ba 

Objekta nosaukums Valsts 

budžeta 

finansējuma 

pieprasī-

jums LVL 

Kopā 

pašvaldī-

bā LVL 

Atbilst 

likumā 

„Par 

pašvaldī 

bām” 

noteiktajai 

funkcijai 

Objekta 

adrese 

1. Dunavas 

pagasts 

  200 000   

  Dunavas ciema katlu 

mājas un siltumtrašu 

remonts  

25 015,00  15.pants 

1.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dunavas 

pagasts 

  Dunavas  

 pamatskolas tehniskā 

projekta izstrādāšana, 

energoefektivitātes 

paaugstināšana un jumta 

konstrukciju maiņa. 

108 130,00  15.pants 

4.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dunavas 

pagasts 

  Kultūras un sporta centra 

rekonstrukcija un 

teritorijas labiekārtošana 

Dunavas pagastā, 

tehniskās dokumentācijas 

izstrāde 

1 000,00  15.pants 

4.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dunavas 

pagasts 
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Nr. 

p.k. 

Pašvaldī-

ba 

Objekta nosaukums Valsts 

budžeta 

finansējuma 

pieprasī-

jums LVL 

Kopā 

pašvaldī-

bā LVL 

Atbilst 

likumā 

„Par 

pašvaldī 

bām” 

noteiktajai 

funkcijai 

Objekta 

adrese 

   Saieta nama būvniecība  65 855,00  15.pants 

2.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dunavas 

pagasts 

2. Dignājas 

pagasts 

     

  Tehniskā projekta 

izstrādāšana un 

līdzfinansējums ERAF 

projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Dignājas pagasta 

Vandānu ciemā” 

19 184,00  15.pants 

1.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dignājas 

pagasts 

Vandānu 

ciems 

  Dignājas pamatskolas 

sporta laukuma 

rekonstrukcija un 

labiekārtošana(projekta 

līdzfinansējums un 

priekšfinansējums) 

43 558,99  15.pants 

4.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dignājas 

pagasts 

Dignājas 

pamat-

skola 

  Dignājas pagasta estrādes 

rekonstrukcijas dokumentu 

sagatavošana 

2 566,20  15.pants 

2.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Dignājas 

pagasts 

Dignājas 

pamat-

skola 

3. Leimaņu 

pagasts 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

„Leimaņu tautas nama 

ēkas rekonstrukcija un 

teritorijas 

labiekārtošana”  

12 000,00  15.pants 

2.punkts 

Jēkabpils 

novads  

Leimaņu 

Pagasts 

LV 5223 

Mežvijas 

4. Zasas 

pagasts 

     

  Zasas vidusskolas 

elektroapgādes, radio 

sistēmas un datortīkla 

pārbūve. 

56472,45  15.pants 

4.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Zasas 

vidus-

skola 

 

  Izstrādāt tehnisko 

dokumentāciju Jēkabpils 

novada dienas aprūpes 

un krīzes centra izveidei 

ar finansējumu  
Zasas vidusskolas sporta 

laukuma un atpūtas zonas 

1 000,00   Jēkabpils 

novads 

Zasas 

vidussko

la 
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Nr. 

p.k. 

Pašvaldī-

ba 

Objekta nosaukums Valsts 

budžeta 

finansējuma 

pieprasī-

jums LVL 

Kopā 

pašvaldī-

bā LVL 

Atbilst 

likumā 

„Par 

pašvaldī 

bām” 

noteiktajai 

funkcijai 

Objekta 

adrese 

labiekārtošanas 

vienkāršotā 

rekonstrukcija”(tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavošana)                                     

  Zasas kultūras nama ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana. 

72 787,33 

 

 

 15.pants 

5.punkts 

Zasas 

pagasta  

pārvalde 

Zasas 

ciems 

  „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība- 

rekonstrukcija un 

renovācija- Jēkabpils 

rajona Zasas pagasta Zasas 

ciematā” tehniskā projekta 

izstrādāšana un 

līdzfinansējums ERAF 

projektam  

50 100,00  15.pants 

4.punkts 

Jēkabpils 

novads 

Zasas 

pagasta  

pārvalde 

Zasas 

ciems 

 

  Zasas vidusskolas sporta 

laukuma un atpūtas zonas 

labiekārtošanas 

vienkāršotā 

rekonstrukcija”(tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavošana) 

2 500,00  15.pants 

4.punkts 

Jēkabpi

ls 

novads 

Zasas 

vidus-

skola 

 

 
50.§ 

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2010. - 2016.g. izstrādes uzsākšanu 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, Dz.Nartiša 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, Reģionālās 

attīstības likuma 6.panta 7.punktu un 13 pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 

4.daļu un 8.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt „Jēkabpils novada attīstības programmas 2010. – 2016.g.” (turpmāk – Attīstības 

programma) izstrādi. 

2. Izveidot vadības grupu Attīstības programmas izstrādei sekojošā sastāvā: 

 

2.1 Edvīns Meņķis - Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

2.2 Aija Raginska - Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

2.3 Aivars Vanags - Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadītājs; 

2.4 Uldis Auzāns - Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītājs; 

2.5 Dace Vilmane - Zemgales plānošanas reģiona Attīstības plānošanas nodaļas 
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vadītāja; 

2.6 Jānis Subatiņš - Jēkabpils novada domes izpilddirektors; 

2.7 Dzidra Nartiša - Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste; 

2.8 Gunta Dimitrijeva - Jēkabpils novada projektu speciāliste. 

 

3. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram, pēc Attīstības programmas 

izstrādes vadītāja norādījumiem, izveidot Attīstības programmas izstrādes nozaru darba 

grupas. 

4. Par Attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Jēkabpils novada teritoriālās 

plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu. 

5. Attīstības programmas izstrādes vadītājam: 

5.1. līdz 2009.gada 1.decembrim izstrādāt Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības 

līdzdalības darba plānu; 

5.2. līdz 2010.g.1.februārim sagatavot attīstības programmas izstrādes plānošanas darba 

uzdevumu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada domes izpilddirektoram Jānim 

Subatiņam.  

 

 

51.§ 

Par Jēkabpils novada pašvaldības  

nolikuma par dāvinājumiem un ziedojumiem apstiprināšanu 
 ________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļu, 19.pants, likuma „Par 

budžetu un finanšu vadību” 8.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

12.pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Nolikumu par dāvinājumiem un ziedojumiem 

(pielikumā).  

2. Atcelt iepriekš pieņemtos Jēkabpils novada veidojošo pašvaldību institūciju pieņemtos 

noteikumus par dāvinājumiem un ziedojumiem. 

3.Nolikums stājas spēkā ar 2009.gada 1.decembri. 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,51.§) 

 

Nolikums 

par dāvinājumiem un ziedojumiem 

 

 
I.Vispārīgie noteikumi 

 

1 Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs tiek 

pieņemti, uzskaitīti un izlietoti dāvinājumi, ziedojumi, kā arī citādā veidā bezatlīdzības 

kārtībā saņemtie materiālie, nemateriālie un naudas līdzekļi. Bezatlīdzības kārtībā 

piešķirto līdzekļu pieņemšanu, izlietošanu un kontroli reglamentē LR Civillikums un 

citi normatīvie akti, kā arī šis nolikums. 

 II. Dāvinājuma (ziedojuma) saņemšana 
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2 Pašvaldības iestādes drīkst saņemt dāvinājumus (ziedojumus) no Latvijas Republikas 

un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām. 

3 Dāvinājums (ziedojums) var tikt saņemts gan Latvijas Republikas vai ārvalstu valūtā, 

gan citās materiālās un nemateriālās vērtībās. 

4 Naudas dāvinājums (ziedojums) ir iemaksājams pašvaldības iestādes kasē vai speciālā 

budžeta līdzekļu kontā 

5 Ja saņemts mantisks dāvinājums (ziedojums) bez preču pavadzīmes vai nodošanas - 

pieņemšanas akta, Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu norakstīšanas komisija sastāda 

pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto vai ziedoto mantu daudzumu un 

nosaka to vērtību naudas izteiksmē, kā arī nodod to materiāli atbildīgajai personai, kas 

parakstās par materiālās vērtības saņemšanu. 

6 Dāvinājumā (ziedojumā) saņemtās materiālās vērtības Grāmatvedība iegrāmato 

atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām un normatīvajiem aktiem. 

 III. Dāvinājuma (ziedojuma) izlietošana 
7 Naudas dāvinājumi (ziedojumi) izmantojami saskaņā ar apstiprināto pašvaldības 

budžeta tāmi. 

8 Naudas dāvinājums (ziedojums), kam saņemšanas brīdī norādīts mērķis, tiek izlietots 

tikai un vienīgi šī mērķa īstenošanai. 

9 Ja saņemts mantisks dāvinājums (ziedojums) bez norādīta mērķa, Ilgtermiņa 

ieguldījumu un krājumu norakstīšanas komisija sastāda pieņemšanas - nodošanas aktu 

par saņemto dāvinājumu (ziedojumu), kurā norāda tā izlietošanas mērķi. 

 IV. Nobeiguma noteikumi 
10 Par mantiskajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) atbild darbinieks, kurš parakstījis 

pieņemšanas – nodošanas aktu kā materiāli atbildīgā persona. 

11 Mantisku dāvinājumu (ziedojumu) neatsavina, tas atrodas pašvaldības rīcībā. 

12 Gadījumos, kas nav minēti šajā nolikumā dāvinājumu (ziedojumu) pieņem, izlieto 

atbilstoši noslēgtajam līgumam vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 

 

52.§ 

Par kapitāla daļu pārņemšanas apstiprināšanu 
(SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, SIA „Jēkabpils autobusu parks”) 

_________________________________________________________________________ 

E.Meņķis 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (Vidusdaugavas starppašvaldību atkritumu 

apsaimniekošanas organizācija) 742 (septiņi simti četrdesmit divu) kapitāla daļu pārņemšanu 

Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā. Vienas kapitāla daļas vērtība LVL 1.00 (viens lats).  

 SIA „Vidusdaugavas SPAAO” kopējais kapitāla daļu skaits 29455 (divdesmit deviņi 

tūkstoši četri simti piecdesmit pieci). 

2. Apstiprināt SIA „Jēkabpils autobusu parks” 132007 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši 

septiņu) kapitāla daļu pārņemšanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā. Vienas kapitāla 

daļas vērtība LVL 1.00 (viens lats).  

 SIA „Jēkabpils autobusu parks” kopējais kapitāla daļu skaits 1100058 (viens miljons 

viens simts tūkstoši piecdesmit astoņi). 

3. Sabiedrību valdēm veikt kapitāla daļu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

4. Jēkabpils novada pašvaldībai kapitāla daļas ņemt grāmatvedības uzskaitē ar 2009.gada 

2.novembri.  
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5. Apstiprināt par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” un SIA „Jēkabpils autobusu parks” kapitāla 

daļu turētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns Meņķis).  

 

 

 

53. § 
Par Dignājas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

U. Auzāns 

 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu un pamatojoties uz  likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Dignājas pamatskolas nolikumu (pielikumā). 

2. Uzdot Dignājas pamatskolas direktorei iesniegt nolikumu un citus dokumentus 

pārreģistrācijas veikšanai LR Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,53.§) 

 

DIGNĀJAS PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 8.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.  Dignājas pamatskola (turpmāk - skola) ir Jēkabpils novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde pamatizglītības programmas (kods 21011111), pirmsskolas 

izglītības programmas (kods 01011111) un interešu izglītības programmu 

īstenošanai. 

2.  Skolas juridiskā adrese ir Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5215. 

3.  Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas dibinātāja apstiprināts nolikums, kurš 

izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta 1.punktu un Vispārējās 

izglītības likuma 8.un 9.pantu. 

4.  Skola ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts 

mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”. Finanšu 

norēķinus skola veic, izmantojot Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes 

norēķinu kontu bankā. 

  

II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

5.  Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas 

procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības 

mērķu sasniegšanu. 

6.  Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
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7.  Skolas uzdevumi: 

 7.1 . īstenot pilnu pamatizglītības programmu pamatskolā, pirmsskolas izglītības 

programmu pirmsskolā un interešu programmas; 

 7.2 izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

 7.3 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 7.4 sadarboties ar izglītojamo (turpmāk - skolēnu) vecākiem (personām, kas realizē 

vecāku varu, turpmāk - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības ieguvi visiem attiecīgā vecuma bērniem. 

  

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

8.  Izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir izglītības programmas. Izglītības 

programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums. 

9.  Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

 9.1 pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

 9.2 pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

 9.3 interešu izglītības programmas, saskaņotas ar skolas dibinātāju. Tās apstiprina 

direktore. 

10.  Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātus mācību 

priekšmetu programmu paraugus. 

11.  Izglītības ieguves valoda ir latviešu. 

  

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

12.  Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un 

beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka LR Ministru kabineta noteikumi. 

13.  Skolēnu uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajā klasē noteikta Vispārējās 

izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos. 

14.  Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes 

sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktores 

apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi katra semestra 

sākumā. Stundu saraksts ietver pamatizglītības programmā un stundu plānā 

nosauktos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu (klases stundu), tas ir 

pastāvīgs visu semestri un izmaiņas tajā var veikt tikai direktore vai cita direktores 

norīkota persona. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek 

organizētas, ievērojot brīvprātības principu, ir pamatizglītības programmas papildu 

daļa un nav iekļaujamas stundu sarakstā; 

15.  Skolēnu maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās 

izglītības likums. 

16.  Skola mācību gada laikā var organizēt mācību ekskursijas, pārgājienus, sporta 

pasākumus, mācību olimpiādes, projektu nedēļu, un citus ar mācību un 

audzināšanas darbību saistītus pasākumus, to norisei nosakot ne vairāk kā 10 

mācību dienas klasei. 

17.  Skola var piedāvāt skolēniem nodarbības un pasākumus ārpus obligātā mācību 

laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. Skolā var tikt 

organizētas pagarinātās darba dienas grupa. 

18.  Skolēni atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu kursu 

(mācību priekšmetu) programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā 

padome. Direktore, saskaņojot ar pašvaldības izglītības pārvaldi, izdod rīkojumu. 

19.  Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās 

pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs 

dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, 

dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, 

pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats 

u.c. 

20.  Skolēnu mācību sasniegumus skolā vērtē LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 
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tos atspoguļojot liecībās I un II semestra beigās. Skola ne retāk kā 2 reizes semestrī 

informē skolēnus un viņu vecākus par mācību sasniegumiem, veicot sekmju 

izrakstus. 

21.  Dokumentu par pamatizglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās 

izglītības likums un LR Ministru kabineta noteikumi. Katra semestra beigās skolēni 

saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam atbilstošu 

liecību. 

22.  Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai radniecīgu mācību priekšmetu) 

pedagogi tiek apvienoti mācību priekšmetu metodiskās komisijās. Metodisko 

komisiju darbu organizē un vada skolas direktore saskaņā ar Dignājas pamatskolas 

metodisko komisiju reglamentu. 

23.  Metodiskās komisijas analizē un vērtē: 
 23.1 pedagogu veidotās mācību priekšmetu programmas un satura plānojumu; 

 23.2 skolēnu un pedagogu mācību darba rezultātus; 

 23.3 starppriekšmetu saikni; 

 23.4 ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, pedagogu inovatīvo darbību 

saistītus jautājumus; 

 23.5 pārbaudes darbus, saskaņojot katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku 

semestrim; 

 23.6 pieredzes apmaiņu un savstarpējo sadarbību 

   

V. Skolēna pienākumi un tiesības 

 

24.  Skolēna pienākumi ir: 
 24.1 mācīties, lai iegūtu pamatizglītību; 

 24.2 uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā ; 

 24.3 ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

 24.4 ar cieņu izturēties pret pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem un skolas 

biedriem; 

 24.5 ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām, 

etniskajām grupām un to pārstāvjiem; 

 24.6 censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās 

sabiedrības pamatprincipus; 

 24.7 pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos; 

 24.8 uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas 

normām; 

rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt tās tradīcijas; 

 24.9 attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, 

gribasspēku un  neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c. 

 24.10 saudzēt dabu un apkārtējo vidi. 

25.  Skolēnam ir tiesības: 
 25.1 uz valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas, pamatizglītības un interešu 

izglītības ieguvi; 

 25.2 mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un 

uzskatus; 

 25.3 izglītošanās procesā bez maksas izmantot skolas telpas, bibliotēku un citas 

informācijas krātuves, mācību līdzekļus; 

 25.4 saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un 

neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

 25.5 izveidot skolēnu līdzpārvaldi skolā, darboties tajā; 

 25.6 pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm; 

 25.7 piedalīties sabiedriskajā darbā; 

 25.8 saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

 25.9 uz personiskās mantas aizsardzību skolā; 

 25.10 saņemt motivētu mācību sasniegumu un uzvedības novērtējumu; 
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 25.11 uzlabot savu sasniegumu rezultātus un saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas 

apguvē. 

 

 

 

 

 

 VI. Skolas vadības, pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

 

26.  Skolu vada direktore, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs, 

pamatojoties saskaņojot ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. 

27.  Direktore vada skolas attīstības plānošanu un atbild par izglītības programmu 

īstenošanu. Direktores atbildība noteikta Izglītības likumā un Vispārējās izglītības 

likumā, nodrošinot normatīvo aktu ievērošanu skolas darbībā. 

28.  Direktores pienākumi ir: 
 28.1 vadīt skolas darbu kopumā, organizēt un plānot skolas saimniecisko un 

finansiālo darbību; 

 28.2 nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un 

atbrīvot no darba darbiniekus saskaņā ar pastāvošo darba likumdošanu un 

atbilstoši LR ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas 

prasībām; 

 28.3 noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības; 

 28.4 noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem 

aktiem un budžeta iespējām; 

 28.5 pirmsskolas un pamatizglītības programmas īstenošanas procesa organizācija 

skolā; 

 28.6 nodrošināt skolas padomes izveidi un darbību, atbalstīt skolēnu līdzpārvaldes 

veidošanos un darbību. Svarīgos jautājumos konsultēties ar skolas padomi, 

skolēnu līdzpārvaldi, uzklausīt viedokļus un ņemt vērā ieteikumus; 

 28.7 pārstāvēt skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās; 

 28.8 atbildēt par skolēnu veselību un drošību laikā, kad skolēns atrodas skolā vai 

skolas organizētajos pasākumos 

 28.9 ziņot policijai, pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību 

aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, ja bērnam tiek konstatētas 

vardarbības pielietošanas pazīmes skolā; 

 28.10 izpildīt citus normatīvajos aktos minētos direktora pienākumus 

29.  Skolas direktorei ir tiesības: 
 29.1 pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu 

pienākumus un tiesības; 

 29.2 noteikt skolas darbinieku amata vienību skaitu, saskaņojot to ar dibinātāju un 

vadoties no LR Ministru kabineta noteikumiem; 

 29.3 deleģēt skolas darbiniekiem konkrētus uzdevumus, funkcijas; 

 29.4 savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finansu un 

materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu; 

 29.5 slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām skolas nolikumā paredzētajos 

darbības virzienos. 

30.  Pedagogu vispārīgie pienākumi un tiesības izglītošanas procesā noteikti Izglītības 

likumā, darba kārtības noteikumos un amatu aprakstos. 

 

31.  Pedagoga pienākumi ir: 
 31.1 izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmu saskaņā ar mācību 

priekšmeta standartu un programmu paraugiem, kurus izstrādājusi Izglītības un 

zinātnes ministrija; 

 31.2 atbildēt par skolēnu drošību mācību laikā un skolas organizētajos pasākumos; 

 31.3 ievērot skolēna tiesības, ziņot par bērna tiesību pārkāpumu (vardarbību, citu pret 

bērna tiesību ierobežojumu vērstu nodarījumu) skolas vadībai vai citai 
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kompetentai iestādei; 

 31.4 veidot pozitīvu sadarbības vidi; 

 31.5 ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas; 

 31.6 motivēt skolēnus mācīties un ticēt savām spējām; 

 

 

 

 31.7 sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās; 

 31.8 atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

 31.9 pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību; 

 31.10 ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības. 

32.  Pedagogam ir tiesības: 

 32.1 tikt ievēlētam un darboties skolas pašpārvaldē; 

 32.2 saņemt ikgadēju atvaļinājumu LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 

 32.3 izteikt priekšlikumus skolas attīstības plānošanai un iekšējās kārtības 

nodrošināšanai; 

 32.4 saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu; 

 32.5 iesaistīties arodorganizācijā. 

  

VII Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

33.  Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota skolas 

padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes reglamentu un tās sastāvā ir: 

 33.1 skolas direktore; 

 33.2 2 pedagogi; 

 33.3 7 skolēnu vecāki; 

 33.4 2 skolēni. 

34.  Skolas padomes sastāvu un tā darbības ilgumu nosaka padomes reglaments. Skolēnu 

vecāku pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Skolas padomes vadītāju ievēl 

no skolēnu vecāku vidus. 

35.  Skolas padome: 
 35.1 izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam; 

 35.2 risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus; 

 35.3 veic skolā pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un atskaitās par 

to skolas vecāku kopsapulcei; 

 35.4 veic citus skolas padomes reglamentā paredzētos uzdevumus. 

  

VIII Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

36.  Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas darbu saistītu 

jautājumu risināšanai skolā. Tās darbību nosaka pedagoģiskās padomes reglaments. 

37.  Pedagoģisko padomi vada direktore un tās sastāvā ir visi skolā strādājošie pedagogi. 

38.  Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā vienu reizi semestrī, sēdes norisi 

protokolē. 

39.  Pedagoģiskā padome: 
 39.1 veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai; 

 39.2 apspriež un veido vienotu pedagoģisko pozīciju izglītošanas procesa 

organizācijas pamatjautājumos; 

 39.3 izstrādā skolas darbības gada plāna un attīstības plāna projektu. 

  

IX Skolas līdzpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

40.  Skolēnu līdzpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido 

skolēni ar skolas pedagogu un direktores atbalstu. Skolēnu līdzpārvalde darbojas 

saskaņā ar tās reglaments un demokrātijas principiem. 
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41.  Skolēnu līdzpārvaldei ir tiesības noteikt tās struktūru un sastāvu. 

42.  Skolēnu līdzpārvalde izvirza vai ievēl pārstāvjus attiecīgajā reģionālajā skolēnu 

domē. 

 

 

 

 

43.  Skolēnu līdzpārvalde savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu 

sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv skolēnu intereses, izsaka priekšlikumus skolas 

vadībai mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai. 

  

X Saimnieciskā darbība 

 

44.  Skolas direktore, atbilstoši likumdošanai, ir tiesīga slēgt līgumus ar juridiskām un 

fiziskām personām par dažādu izglītības iestādē nepieciešamo darbu veikšanu. 

45.  Skola var sniegt ēdināšanas, ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas 

netraucē mācību programmu īstenošanā. 

  

XI Finansēšanas avoti un kārtība 

 

46.  Skolas finansēšanas avoti ir: 

 46.1 valsts budžeta līdzekļi – mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai 

un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, līdzekļi mācību literatūras 

iegādei saskaņā ar ikgadējo likumu par valsts budžetu; 

 46.2 pašvaldības budžets; 

 46.3 fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

 46.4 papildus finansu līdzekļi; 

 46.5 maksas pakalpojumi. 

47.  Vispārējās pamatizglītības programmas, pirmsskolas un interešu izglītības 

programmas apguve skolēniem ir bez maksas. 

48.  Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus 

nodrošina pašvaldība LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldība nodrošina 

skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā personāla 

darba algas. 

49.  Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem mērķdotāciju 

veidā. 

50.  Papildus finansu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu, aprīkojuma 

iegādei, pasākumu organizēšanai, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

Par papildus līdzekļu izmantošanu skolas direktore sniedz pārskatu skolas padomei. 

51.  Skola par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem sastāda pieņemšanas aktu, 

kurā norāda ziedojuma vai dāvinājuma veidu un saturu, iegrāmato materiālās 

vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. 

52.  Finansu līdzekļu apriti skolā veic pašvaldības grāmatvedība. 

  

XII Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

 

53.  Skolu var reorganizēt un likvidēt tās dibinātājs – Jēkabpils novada pašvaldība, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

  

XIII Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

54.  Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc pašvaldības, skolas pedagoģiskās 

padomes, skolas padomes priekšlikuma vai saskaņā ar izmaiņām likumdošanā. 

Grozījumus nolikumā apstiprina Jēkabpils novada pašvaldība. 

  

XIV Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi 
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55.  Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola 

veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

56.  Skola noteiktā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kārto lietvedību un arhīvu. 

 

 

 

 

57.  Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteiktajām atskaišu formām, skola noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz pašvaldības izglītības 

pārvaldei vai Izglītības un Zinātnes ministrijai. 

58.  Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām skolā nodrošina 

darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. Darba drošību skolā 

organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un vada darba aizsardzības speciālists. 

59.  Skola savā darbībā ievēro skolu sanitāri higiēniskās normas un noteikumus. 

60.  Ugunsdrošības ievērošanu skolā nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

61.  Skola izveido un uztur datorizētu datu uzskaiti, atbilstoši VIIS izstrādātai 

skolvadības programmatūrai. 

  

XV Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība 

 

62.  Skola saskaņā ar šo nolikumu patstāvīgi izstrādā savas darbības un iekšējo kārtību 

reglamentējošos dokumentus. Direktore ar rīkojumu, ko saskaņo ar pašvaldību, 

nosaka visus skolas darbību un iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus. 

Rīkojumā nosaka to izstrādes un saskaņošanas kārtību. Visus skolas darbību un 

iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus apstiprina direktore. 

  

XVI Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

 

63.  Skolas personālam, vecākiem vai to pārstāvjiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus 

skolas darba uzlabošanai atbilstoši skolas pieņemtajiem noteikumiem par skolas 

darbības lēmumu pieņemšanas kārtību. 

64.  Skolas administrācijas iekšējās darbības lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu skolas direktorei. Skolas direktores lēmumu var 

pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

65.  Skolas direktores izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot iesniegumu Jēkabpils novada pašvaldībai. Pašvaldības lēmumus var 

pārsūdzēt tiesā. 

66.  Skola sagatavo un reizi gadā iesniedz pašvaldībai pārskatu par skolas darbību un 

rezultātiem. 

 Dignājas pamatskolas nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas datumu, līdz ar to 

atzīt par spēku zaudējušu skolas nolikumu, kas apstiprināts 23.01.2007. (Dignājas 

pagasta padomes sēdes protokols Nr.1) 

 Nolikums saskaņots ar skolas pedagoģisko padomi 2009.gada 13.oktobrī, ar skolas 

padomi 2009.gada 16.oktobrī. 

 

 

54. § 
Par Dunavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

U. Auzāns 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu un pamatojoties uz  likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 8. punktu, 



 67 

 

 

 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Dunavas pamatskolas nolikumu (pielikumā) 

2. Uzdot Dunavas pamatskolas direktoram iesniegt nolikumu un citus dokumentus 

pārreģistrācijas veikšanai LR Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,54.§) 

 

DUNAVAS PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 8.pantu 

 I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Dunavas pamatskola (turpmāk – Skola) ir Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 

iestāde Dunavas pagasta pārvaldes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā 

esoša vispārējās pamatizglītības izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 

programmu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības 

programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar psihiskās 

attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības 

iestādē un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē. 

2 Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Dibinātāja 

apstiprināts nolikums. 

3 Skola ir juridiska persona, tai ir zīmogi, spiedogi, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

Tai var būt sava simbolika. Finanšu norēķinus veic izmantojot Dunavas pagasta 

pārvaldes norēķinu kontus bankās. 

4 Skolas Reģ. Nr. 1012900271. Skolas juridiskā adrese: Dunavas pamatskola, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5216. 

5 Dibinātāja juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV – 5202. 

  

II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

6 Skolas darbības mērķi ir: 

 6.1 Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu 

valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības un pirmsskolas 

izglītības mērķu sasniegšanu; 

 6.2 Veicināt katra izglītojamā (turpmāk – skolēna) harmoniskas personības 

veidošanos un attīstību; 

 6.3 Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, 

Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām; 

 6.4 Nodrošināt sabiedrības un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu apguvi. 

 6.5 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
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7 Skolas uzdevumi: 

 7.1 Īstenot licencētas programmas: pamatizglītības programmu, piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un 

grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē un speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri 

integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē; 

 7.2 Nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot 

viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

 7.3 Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 7.4 Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos, personāla un 

informācijas resursus; 

 7.5 Sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās 

pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem; 

 7.6 Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

  

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

8 Mācību un audzināšanas darbu reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 

Pamatizglītības programmas, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas 

izglītības programmas, speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 

psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās 

pamatizglītības iestādē un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē saturu un 

īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības 

standarts.  

9 Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:  

 9.1 Pamatizglītības programmu, kods 21011111; 

 9.2 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, 

kods 00011111; 

 9.3 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar psihiskās attīstības 

aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē, 

kods 21015611; 

 9.4 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, 

kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē, kods 21015811. 

10 Skola piedāvā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors. Interešu 

izglītība ir brīvprātīga.  

11 Pamatskolas pedagogi atbilstoši pamatizglītības programmai var izstrādāt mācību 

priekšmetu programmas, kuras apstiprina direktors. 

  

IV. Izglītības procesa organizācija 

12 Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi un citi 

normatīvie akti, skolas nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības 

noteikumi, un citi skolas iekšējie normatīvie akti. 

13 Skolēnu uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas 

notiek saskaņā ar MK noteikumiem un skolā licencētajām un īstenotajām izglītības 

programmām.  

14 Skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumus, papildus mācību pasākumus 

vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē nosaka ar direktora rīkojumu pamatojoties 

uz MK noteikumiem. 
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15 Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību 

semestru sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka MK 

noteikumi. Mācību nedēļas garums ir 5 dienas nedēļā. 

16 Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas garums 

Skolā ir četrdesmit minūtes. 

17 Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Skolas direktora 

apstiprināts stundu saraksts.  

18 Stundu saraksts ietver vispārējās pamatizglītības programmas stundu plānā 

nosauktos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu. 

19 Ar stundu sarakstu pedagogi un skolēni tiek iepazīstināti katra semestra sākumā. 

20 Stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri un izmaiņas tajā var veikt tikai direktors.  

21 Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc 

atsevišķa saraksta. Tās tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās 

nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm un vecāku iesniegumiem.  

22 Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus 

izglītības programmām) skola veic pirms un pēc mācību stundām, pamatojoties uz 

vecāku iesniegumiem. 

23 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai grupā notiek vispārējas 

attīstības nodarbības, kuru sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo nodarbību 

saraksts. 

24 Līdz 15 mācību dienām gadā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, mācību 

olimpiādēm, sporta pasākumu, projektu un citu ar mācību un audzināšanas procesu 

saistīto pasākumu organizēšanai.  

25 Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Pedagoģiskā padome, tā tiek 

plānota Skolas gada darba plānā. 

26 Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas 

slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši MK 

noteikumiem.  

27 Skolēnu skaitu klasē nosaka Vispārējās izglītības likums un MK noteikumi. 

28 Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības 

likums un MK noteikumi. 

29 Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu un 

Skolā izstrādātu mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumu. 

30 1.- 8. klašu skolēni katra semestra beigās saņem Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk – IZM) apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā 

katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek 

ierakstīts direktora rīkojums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, 

pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.  

31 9.klases skolēni apliecību par pamatizglītību vai liecību saņem VIL noteiktajā 

kārtībā. 

32 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai grupā vērtējums tiek izteikts 

mutiski. Vērtējuma izteikšana – vārds. Vērtējumā uzsver pozitīvo, nozīmīgo bērnu 

darbības, rīcības iegūtajā sasniegumā, virzot uz perspektīvi. Pirmsskolas vecumā 

bērnu nevērtē salīdzinājumā ar citu bērnu. 

33 Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda. Tā ir ierakstīta stundu 

sarakstā. 

34 Īpaši apdāvināti skolēni atsevišķos gadījumos viena gada laikā var apgūt divu vai 

vairāku klašu kursu (mācību priekšmetu programmas). Šajos gadījumos lēmumu 

pieņem Pedagoģiskā padome, skolas direktors sagatavo rīkojumu un to saskaņo ar 

pašvaldības izglītības pārvaldi. 

  

V. Skolas pašpārvalde 
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35 Dibinātāja, vecāku un Skolas sadarbības nodrošināšanai izveido Skolas padomi, 

kura darbojas saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu Skolas padomes nolikumu. 

36 Dažādu ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido Skolas 

Pedagoģisko padomi, kura darbojas saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu 

Pedagoģiskās padomes nolikumu.  

37 Pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanai un izglītības procesa kvalitātes 

nodrošināšanai radniecīgu mācību priekšmetu skolotāji darbojas metodiskajās 

komisijās, kuru darbību koordinē direktors un tās darbojas saskaņā ar nolikumu. 

38 Lai iesaistītu skolēnus ar Skolas darbību saistī tu jautājumu risināšanā 

izveido Skolēnu padomi, kura darbojas saskaņā ar Skolas direktora 

apstiprinātu nolikumu. 

  

VI. Izglītojamie 

 

39 Skolēnu tiesības un pienākumus atbilstoši pastāvošajai likumdošanai nosaka Skolas 

direktora apstiprināti Iekšējās kārtības noteikumi. 

40 Skolēnam ir tiesības: 

 40.1 uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi; 

 40.2 izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

 40.3 izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, datorklasi, bibliotēkas, lasītavas un 

citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas; 

 40.4 saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un 

stomatoloģisko aprūpi un neatliekamu medicīnisko palīdzību; 

 40.5 izveidot skolēnu līdzpārvaldi Skolā, darboties tajā. Skolēniem ir tiesības uz 

līdzdarbību skolas pašpārvaldē. Skolēniem ir tiesības uz līdzdarbību Skolas 

Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā; 

 40.6 piedalīties sabiedriskajā darbībā; 

 40.7 saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

 40.8 uz skolēna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas 

aizsardzību Skolā; 

 40.9 saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

 40.10 saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē. 

41 Skolēna pienākumi ir: 

 41.1 mācīties, lai iegūtu pamatizglītību; 

 41.2 uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā; 

 41.3 ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

 41.4 cienīt skolas tradīcijas; 

 41.5 pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos; 

 41.6 ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, 

etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību 

neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko 

pārliecību; 

 41.7 censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās 

sabiedrības pamatprincipus; 

 41.8 uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas 

normām; 

 41.9 saudzēt dabu un apkārtējo vidi; 

 41.10 veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju 

darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās; 

 41.11 attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, 

gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c. 

42 Skolas telpās un ārpus tām mācību procesa laikā aizliegts lietot alkoholu, narkotikas, 

tabaku un tās izstrādājumus, citas apdullinošas un atkarību izraisošas vielas. 

  



 71 

 

VII. Pedagogi 

 

43 Skolas pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Skolas Darba kārtības noteikumi, 

darba koplīgums, darba līgumi un amatu apraksti. Pedagoga vispārīgos pienākumus 

un tiesības izglītošanas procesā nosaka Izglītības likums. 

44 Pedagogiem ir tiesības: 

 44.1 tikt ievēlētam un darboties Skolas pašpārvaldē; 

 44.2 saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu MK noteiktajā 

kārtībā; 

 44.3 pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu 

līdz 3 mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz sešiem mēnešiem ilgu 

bezalgas atvaļinājumu MK noteiktajā kārtībā; 

 44.4 saglabājot pamatalgu Skolā, kurā pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendārās 

dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības 

pilnveidei; 

 44.5 izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.; 

 44.6 saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. 

45 Skolas pedagoga pienākumi ir: 

 45.1 izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību 

priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko 

izstrādājusi IZM; 

 45.2 būt atbildīgam par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un viņa 

vadītajos un organizētajos pasākumos; 

 45.3 ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem Skolas vadībai vai citai kompetentai 

iestādei; 

 45.4 veidot pozitīvas sadarbības vidi; 

 45.5 ievērot skolēna vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas; 

 45.6 stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības; 

 45.7 būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem. 

  

VIII. Skolas vadība 

 

46 Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs, 

pamatojoties uz novada domes lēmumu un saskaņojot ar IZM. Skolas direktors tiek 

atestēts MK noteiktajā kārtībā. 

47 Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā, darba līgumā un amata aprakstā. 

Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības 

programmu īstenošanu.  

48 Direktora pienākumi ir: 

 48.1 nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un 

atbrīvot no darba Skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba 

likumdošanu; 

 48.2 izstrādāt un piedalīties Skolas darbību reglamentējošu dokumentu izstrādāšanā 

un nodrošināt to izpildi; 

 48.3 nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi Skolā; 

 48.4 organizēt un plānot skolas saimniecisko un finansiālo darbību; 

 48.5 pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās; 

 48.6 sadarboties ar pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, 

uzņēmējiem, skolēniem, vecākiem, Skolas padomi u.c. Skolas pašpārvaldes 

institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, 

skolēnu karjeras izpētei un virzīšanai; 

 48.7 atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai 

Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās; 
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 48.8 ziņot pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības 

jautājumu risināšana, gadījumos, ja bērnam tiek konstatētas vardarbības 

pielietošanas pazīmes Skolā vai ārpus tās; 

 48.9 nodrošināt Skolas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar 

Skolas padomi, Skolēnu padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā 

ieteikumus; 

 48.10 vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā; 

 48.11 izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos pamatskolas 

direktora pienākumus. 

49 Skolas direktoram ir tiesības: 

 49.1 pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu 

pienākumus un tiesības; 

 49.2 deleģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju 

veikšanu; 

 49.3 noteikt Skolas darbinieku un štata vienību skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un 

vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību saraksta; 

 49.4 savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finansu un 

materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu; 

 49.5 slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā 

paredzētajos darbības virzienos; 

 49.6 iniciēt likumdošanas aktus izglītībā. 

  

IX. Tehniskie darbinieki 

 

50 Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu sastāda direktors saskaņojot ar 

Dibinātāju. 

51 Tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas Darba kārtības noteikumos, 

darba līgumos sadaļā “Darba pienākumi un tiesības” un amatu aprakstā. 

  

X. Skolas darbības tiesiskuma nodrošinājums 

52 Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

53 Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājs. 

54 Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram. 

  

XI. Skolas darbības un iekšējās kārtības 

reglamentējošie dokumenti un to pieņemšanas kārtība 

 

55 Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs. 

56 Skola saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā Skolas Darba kārtības 

noteikumus un citus Skolas iekšējo kārtību reglamentējošus dokumentus. Šos 

dokumentus apstiprina Skolas direktors. 

57 Skolas attīstības plānus un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas 

padomi un Dibinātāju. 

58 Skolas izglītības programmas un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Dibinātāju un licencē IZM. 

59 Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Dibinātāju un Skolas arodkomiteju. 

60 Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un Skolēnu padomi. 

61 Skolas padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Dibinātāju un Skolas padomi. 

62 Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot 

ar Dibinātāju. 
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63 Skolēnu padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un Skolēnu padomi. 

64 Metodisko komisiju nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi. 

65 Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem un grozījumus tajā apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

66 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

67 Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Jēkabpils 

zonālo valsts arhīvu (turpmāk– JZVA). 

68 Ekspertu komisijas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

JZVA. 

69 Mācību gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi un Dibinātāju. 

70 Mācību stundu un nodarbību sarakstus apstiprina direktors. 

71 Skolas lietvedības instrukciju un/vai kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

72 Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

JZVA. 

73 Tarifikāciju un izmaiņas tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju. 

  

XII. Finanses un saimnieciskā darbība 

74 Finansēšanas avoti ir: 

 74.1 valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu; 

 74.2 pašvaldības budžets; 

 74.3 papildu finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt: 

 74.3.1 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvanu veidā; 

 74.3.2 sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos; 

 74.3.3 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības; 

 74.3.4 citi ieņēmumi. 

75 Skolas pamatizglītības programmas, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās 

pirmsskolas izglītības programmas, speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti 

vispārējās pamatizglītības iestādē un speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības 

iestādē, apguve ir bez maksas.  

76 Skolā tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus 

nodrošina Dibinātājs MK noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina Skolas 

uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā (tehniskā) 

personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā tās pārziņā esošā Skola finansējama 

no Dibinātāja budžeta. 

77 Dibinātājs piedalās ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā, savu iespēju 

robežās nodrošina skolēna nokļūšanu Skolā un no Skolas uz mājām. 

78 Skolā pedagoga darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām.  

79 Papildu finansu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, 

Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, Skolas 

maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu 

Skolas direktors sniedz pārskatu Skolas padomei. 

80 Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu 

veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu 

daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un 

iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc 

vecāku iniciatīvas veiktie Skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem 

uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā. 
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81 Atbilstoši likumdošanai Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām 

personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu. 

82 Skola var sniegt ēdināšanas un citus pakalpojumus, ja tas netraucē pamatizglītības 

programmu īstenošanā un ir paredzēts Skolas nolikumā. 

  

XIII. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

 

83 Skolu reorganizē un likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM. 

  

XIV. Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

84 Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja, Direktora un Skolas 

pedagoģiskās padomes, Skolas padomes priekšlikuma, kā arī pēc izmaiņām 

likumdošanā. Grozījumus nolikumā apstiprina Skolas Dibinātājs. 

  

XV. Citi noteikumi 

 

85 Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu Skola 

veic saskaņā ar IZM metodiskajiem norādījumiem. 

86 Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā Skola kārto lietvedību 

(skolas dokumentāciju) un Skolas arhīvu. 

87 Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā 

sagatavo atskaites un iesniedz pašvaldības izglītības pārvaldei un (vai) IZM. 

88 Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi 

Labklājības ministrija. 

89 Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam „Par 

ugunsdrošību” un MK noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”. 

90 Skolas datorklase ir paredzēta mācību darbam. To drīkst izmantot jebkurš Skolas 

skolēns vai skolotājs, ievērojot datorklases izmantošanas un interneta lietošanas 

noteikumus, kas ietverti Skolas Iekšējas kartības noteikumos. 

91 Skolā tiek veido un uzturēta datorizēta uzskaite atbilstoši VIIS izstrādātajai skolas 

vadības programmatūrai. 

 Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Dunavas pamatskolas 

nolikumu, kas apstiprināts ar Dunavas pagasta padomes 2006.gada 22.novembra 

sēdes lēmumu Nr.11 „Par Dunavas pamatskolas nolikumu”. 

 Skolas nolikums izskatīts un akceptēts Pedagoģiskās padomes 30.09.2009. sēdē, 

protokols Nr.3. 

 
 

55. § 
Par Rubenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

U. Auzāns 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 8. punktu, 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Rubenes pamatskolas nolikumu (pielikumā) 

2. Uzdot Rubenes pamatskolas direktorei iesniegt nolikumu un citus dokumentus 

pārreģistrācijas veikšanai LR Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,55.§) 

 

RUBENES PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 8.pantu 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 

  

1 Rubenes pamatskola (turpmāk tekstā Skola) ir Jēkabpils novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējo 

pamatizglītības programmu. Skolai ir struktūrvienība – „Zelta sietiņš”, kurā īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu. 

2 Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Bērnu tiesību aizsardzības likums un Skolas nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties 

uz Izglītības likuma 22.panta 1.punktu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu. 

3 Skolas nolikumu apstiprina Jēkabpils novada dome. 

4 Skolai ir zīmogs ar valsts mazo ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapa. 

5 Skolas juridiskā adrese – Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5229. 

  

II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

6 Skolas darbības mērķis ir 

 6.1 veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, 

 6.2 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu, 

 6.3 sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām, 

 6.4 sagatavot pirmsskolas grupu bērnus pamatizglītības apguvei. 

7 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

8 Skolas uzdevumi: 

 8.1 īstenot licencēto vispārējās pamatizglītības programmu un licencēto 

pirmsskolas izglītības programmu; 

 8.2 nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk – skolēniem vai bērniem) iegūt 

zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai 

sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību; 

 8.3 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

skolēnu, bērnu personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 8.4 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 8.5  sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, 

turpmāk tekstā -  vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi 

visiem attiecīgā vecuma bērniem, 

 8.6 izglītot izglītojamo vecākus( aizbildņus), 

 8.7 nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību, veselību, veicināt viņu fizisko, garīgo 

un sociālo attīstību. 

 III. Īstenojamās izglītības programmas 
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9 Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma. Izglītības programmu īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības 

likums. 

10 Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

 10.1 pamatizglītības programma (kods 21011111) 

 10.2 pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 

11 Skola izstrādā savas izglītības programmas Izglītības un Zinātnes ministrijas 

(turpmāk tekstā – IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina Skolas 

direktors (turpmāk tekstā – direktors) un saskaņo Jēkabpils novada pašvaldībā. 

12 Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas. Tās izvērtē Skolas metodiskās komisijas turpmāk tekstā – MK) un 

apstiprina direktors. 

13 Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors. 

14 Skolas piedāvāto un īstenoto izglītības programmu apguve ir bezmaksas. Mācību 

process skolā notiek latviešu valodā. 

  

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

15 Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek atbilstoši Vispārējās izglītības likumam un 

Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai 

un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs. Pirmsskolas grupās 

uzņemšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem, pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem un lēmumiem. 

16 Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību 

semestru sākuma un beigu laiku, kā arī skolēnu brīvlaikus nosaka Ministru 

kabinets. 

17 Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, papildus brīvlaiku 1.klasei februārī (1 

nedēļu) nosaka direktors, saskaņojot ar pašvaldības Izglītības pārvaldi (turpmāk 

tekstā – Izglītības pārvalde). 

18 Saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, direktors nosaka mācību procesa pārtraukumu vai 

mācību gada pagarinājumu 1. – 8.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši 

izglītības procesu kavējoši apstākļi. 

19 Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, pirmsskolas izglītībā – 

mācību nodarbība. Mācību stundas ilgums 1.-9.klasē ir 40 minūtes. 

20 Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka 

direktora apstiprināts mācību stundu saraksts. 

21 Mācību stundu saraksts ietver licencētās un akreditētās vispārējās pamatizglītības 

programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases stundas. 

22 Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir 

pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora 

vietnieks mācību darbā, par izmaiņām  informējot pedagogus un izglītojamos. 

23 Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc 

atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības 

principu, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, iesniegumiem un Skolas iespējām. 

24 Interešu izglītības nodarbības Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz  

izglītojamo iesniegumiem. 

25 Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības( vienojoties ar skolotājiem) 

īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību 

priekšmeta apguvē. 

26 Izglītojamo skaitu klasē un pirmsskolas grupā, izglītojamo maksimālo mācību 

stundu slodzi, mācību stundu skaitu dienā, mācību nodarbību ilgumu nosaka 

Vispārējās izglītības likums. 

27 Līdz 5 dienām mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, 

projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

28 1. – 4.klašu izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, var tikt 
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organizētas pagarinātās darba dienas grupas (turpmāk – PG) nodarbības. PG 

darbību nosaka direktora apstiprināti noteikumi. 

29 Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta 

prasībām. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai Skolā ir izstrādāts un 

direktora apstiprināts „Nolikums par mācību sasniegumu vērtēšanu”. 

30 1. – 8.klašu izglītojamie katra semestra beigās saņem IZM apstiprināta parauga 

liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. 

Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes 

lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz 

otru gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

31 9.klases izglītojamajiem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un 

mācību gada pēdējā dienā. 

32 Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. 

33 Ja 9.klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai 

kādā no valsts pārbaudes darbiem, vai arī vairāk kā trijos no tiem saņēmis 

vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība 

un skola viņu informē par iespējām turpināt izglītību līdz 18 gadu sasniegšanai. 

34 Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību 

priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību 

priekšmetu programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas 

izvērtē skolas metodiskās komisijas un apstiprina skolas direktors. 

35 Programmas īstenošanai Skola izmanto IZM sarakstā „ Ieteicamā mācību literatūra 

vispārējās izglītības iestādēm“ nosaukto mācību literatūru. Skolas mācību 

literatūras sarakstu nemainīgu turpmākajiem trim gadiem apstiprina direktors ne 

vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējā mācību gada beigām. 

36 Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un 

projektu īstenošanai skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu 

audzinātāju metodiskās komisijas. To darbības pamatā ir direktora apstiprināts 

nolikums par metodiskajām komisijām. Metodisko komisiju skaitu, sastāvu un 

vadītājus apstiprina direktors. Metodisko komisiju darbu organizē un vada skolas 

direktora vietnieks. 

37 Metodiskās komisijas: 

 37.1 izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un ierosina tās 

apstiprināt; 

 37.2 apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo 

pārbaudes darbu  grafiku semestrim; 

 37.3 nodrošina starppriekšmetu saiti starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai 

mācību tēmām un audzināšanas pasākumiem; 

 37.4 analizē skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus; 

 37.5 risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību 

saistītus jautājumus; 

 37.6 organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu 

hospitāciju, analizē to rezultātus u.tml. 

  

V. Izglītojamo pienākumi un tiesības 

 

38 Izglītojamā pienākumi ir noteikti Skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

39 Izglītojamā tiesības ir  noteiktas Skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

40 Izglītojamie, kuri nepilda Skolas nolikumu, Skolas iekšējās kārtības noteikumus un 

citus Skolas darbību reglamentējošo dokumentu prasības, var tikt sodīti atbilstoši 

Skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

  

VI. Skolas vadība 
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41 Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs, saskaņojot 

ar IZM. Skolas direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

42 Direktora kompetenci un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, darba līgums un amata apraksts. 

43 Direktora vietnieku darbā pieņem un no darba atbrīvo skolas direktors. 

44 Direktora vietnieka darba pienākumi un tiesības ir noteikti direktora vietnieka darba 

līgumā, amata aprakstā un Skolas darba kārtības noteikumos. 

  

VII. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

 

45 Skolas pedagogu u.c. darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba kārtības 

noteikumi, darba koplīgums, darba līgumi un amatu apraksti.   

46 Pedagoga vispārīgie pienākumi: 

 46.1 radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā; 

 46.2 veikt klases audzinātāja pienākumus; 

 46.3 atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un 

organizētajos pasākumos; 

 46.4 ievērot pedagogu profesionālās ētikas normas; 

 46.5 pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties 

Skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju 

metodisko komisiju darbā;  

 46.6 nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības izglītības iestādē; 

 46.7 būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem. Tiešo 

darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un 

mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību 

stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas 

un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības 

aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos; 

 46.8 veikt dežūras Skolā, saskaņā ar apstiprināto grafiku; 

 46.9 sadarboties ar skolēnu vecākiem; 

 46.10 ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem 

Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei; 

 46.11 skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto 

klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu; 

 46.12 pildīt Skolas darba kārtības noteikumus. 

47 Pedagoga vispārīgās tiesības: 

 47.1 tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas 

komisijā u.c. komisijās; 

 47.2 saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu; 

 47.3 pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu 

līdz 3 mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz 6 mēnešiem ilgu 

bezalgas atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 

 

 47.4 saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas 3 gadu laikā izmantot savas 

izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei; 

 47.5 izteikt priekšlikumus Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u.c. 

jautājumos; 

 47.6 saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. 

  Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un 

noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi. 

48 Skolas tehniskos darbiniekus, saskaņojot ar Dibinātāju pieņem darbā un atbrīvo no 

darba Skolas direktors. 

49 Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu sastāda un apstiprina direktors. 

50 Skolas tehnisko darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums, 
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amata apraksts un skolas nolikums 

  

VIII. Izglītojamo vecāku vispārīgās tiesības 

 

51 Izglītojamo vecāku vispārīgās tiesības: 

 51.1 ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas 

nolikumam un Skolas padomes reglamentam; 

 51.2 saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu; 

 51.3 ierosināt veikt pārbaudes Skolā; 

 51.4 ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu 

vispārīgos pienākumus. 

  

IX. Skolas padome 

 

52 Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un 

sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu Skolas padomes 

reglamentu. 

53 Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs - no vecāku 

(aizbildņu) vidus ievēlēts pārstāvis. 

54 Skolas padomes izveidošanas kārtība: vecākus – padomes locekļus ievēl atklātā 

balsošanā Skolas vecāku kopsapulcē (ievērojot visu vecumu skolēnu grupu 

intereses), pedagogus ievēl, atklāti balsojot, Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecāku 

un skolotāju darbības laiks Skolas padomē – 2 gadi. 

55 Skolas padomes pamatfunkcijas nosaka Skolas padomes reglaments. 

  

X. Pedagoģiskā padome 

 

56 Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai ir 

izveidota Skolas pedagoģiskā padome. Pedagoģiskā padome veic padomdevēja 

funkcijas Skolas direktoram. To vada Skolas direktors. Tās sastāvā ir visi skolā 

strādājošie pedagogi. 

57 Pedagoģiskās padomes funkcijas nosaka Vispārējās izglītības likums un Skolas 

direktora apstiprināts pedagoģiskās padomes reglaments. 

  

XI. Skolēnu pašpārvalde 

 

58 Skolēnu pašpārvalde – Skolēnu padome (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir 

sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido skolēni ar skolas 

pedagogu un direktora atbalstu. Skolas Pašpārvalde darbojas saskaņā ar Skolas 

padomes saskaņotu un direktora apstiprinātu Pašpārvaldes reglamentu. 

  

XII. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

 

59 Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Dibinātāju; 

60 Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors un licencē IZM. Grozījumus 

skolas izglītības programmās apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi; 

61 Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un arodbiedrības vietējo komiteju; 

62 Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi un Skolēnu padomi; 

63 Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi; 

64 Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi; 

65 Skolēnu pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, 
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saskaņojot ar Skolas padomi; 

66 Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi; 

67 Nolikumu par pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem(reglaments par 

darbinieku prēmēšanu) un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi; AK 

68 Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors; 

69 Reglamentu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors; 

70 Ekspertu komisijas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors; 

71 Mācību priekšmetu programmas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina direktors; 

72 Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors un Dibinātājs, saskaņojot 

ar Pedagoģisko padomi 

73 Mācību stundu un nodarbību sarakstus  apstiprina direktors; 

74 Pagarinātās darba dienas grupas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina 

direktors; 

75 Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Jēkabpils zonālo valsts arhīvu. 

  

XIII. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

 

76 Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors. 

77 Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils novada 

domes priekšsēdētājam. 

78 Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt skolas direktoram. 

  

XIV. Saimnieciskā darbība 

 

79 Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību. 

80 Skolas direktors ir tiesīgs: 

 80.1 slēgt īres un nomas līgumus; 

 80.2 slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai 

nepieciešamo darbu veikšanu. 

81 Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē  direktors, 

Skolas padome. 

  

XV. Finansēšanas kārtība 

 

82 Skolas finanšu līdzekļus  veido: 

 82.1 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

 82.2 pašvaldības budžeta līdzekļi; 

 82.3 citi finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt: 

 82.3.1 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

 82.3.2 sniegtajiem izglītības maksas pakalpojumiem, kā ieņēmumi par nomu (īri), kas 

iemaksājami pašvaldības kasē. 

83 Skolā tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus 

nodrošina Jēkabpils novada pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Skolas 

finansiālie līdzekļi atrodas pilnā tās rīcībā. 

84 Skolas finanšu līdzekļu aprite ir decentralizēta un to uzskaiti nodrošina Jēkabpils 

novada Rubenes pagasta pārvaldes grāmatvedība, kura veic kontroli par skolas 

līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījumu būtībai. 

85 Skola var piedāvāt mācību, ārpusstundu nodarbības, kultūras u.c. pakalpojumus, 

kas veicina izglītojamo intelektuālo attīstību vai uzlabo izglītojamo vai darbinieku 

veselības, darba apstākļus. 

86 Papildu finansu līdzekļi tiek izmantoti skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, 

skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai. Par 

papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu Skolas padomei. 
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87 Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu 

veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu 

daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un 

iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc 

vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku 

materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā. 

88 Skolā darbojas Rubenes pagasta pārvaldes skolas ēdnīca, kas ir slēgtā tipa 

ēdināšanas uzņēmums. Skolēnu vecāki ar savām iemaksām sedz pārtikas produktu 

iegādi ēdināšanas vajadzībām, pārējos ēdnīcas darbības izdevumus sedz Jēkabpils 

novada pašvaldība. 

89 Skola tās rīcība esošo līdzekļu ietvaros var iegādāties vai īrēt nepieciešamās 

iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus u.c. materiālos resursus, kā arī izmantot 

organizāciju, privātpersonu un iestāžu pakalpojumus. 

  

XVI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

 

90 Skolu var reorganizēt un likvidēt Jēkabpils novada Dome, saskaņojot ar Izglītības 

un zinātnes ministriju. 

  

XVII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

91 Skolas nolikumu izstrādā darba grupa, to apstiprina Jēkabpils novada Dome. 

92 Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas pedagoģiskās padomes, Skolas 

padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Jēkabpils novada Dome. 

  

XVIII. Citi būtiski noteikumi 

 

93 Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu 

veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem. 

94 Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā skola kārto lietvedību 

(skolas dokumentāciju) un skolas arhīvu. 

95 Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola laikā 

sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldei un (vai) Izglītības un zinātnes 

ministrijai. 

96 Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājis 

Ministru kabinets. 

97 Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam „Par 

ugunsdrošību”  un Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. 

98 Skolas informācijas sistēmas, interneta lietošana un informātikas kabineta 

izmantošana notiek saskaņā ar skolas izstrādātiem noteikumiem. 

99 Darba aizsardzība Skolā tiek nodrošināta atbilstoši „Darba aizsardzības likumam”. 

100 Skolas uztur elektroniskos reģistrus: pārskatus VS -1, informāciju par Skolas 

darbiniekiem un izglītojamajiem 

101 Ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Rubenes pamatskolas nolikums, kas 

apstiprināts Rubenes pagasta padomes sēdē 2004.gada 20.februārī. 

 

56. § 
Par Ābeļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

U. Auzāns 

 

 Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2009. gada 5.novembra lēmumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 8. punktu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ābeļu pamatskolas nolikumu (pielikumā). 

2. Uzdot Ābeļu pamatskolas direktoram iesniegt nolikumu un citus dokumentus 

pārreģistrācijas veikšanai LR Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,56.§) 

 

ĀBEĻU PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 8.pantu 

 

 I. Vispārīgie noteikumi 

 
1.  Ābeļu pamatskola (turpmāk skola) ir Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā 

– pašvaldības) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības programmas īstenošanai. 

2.  Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums 

un citi normatīvie akti, kā arī šis nolikums.  

3.  Skolas nosaukums ir - Ābeļu pamatskola. Adrese: Ābeļu 9-gadīgā skola, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads. 

4.  Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, var būt rēķins bankā. Skola ir 

tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas 

valsts ģerboni”. 

  

II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

5.  Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas 

procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības 

mērķu sasniegšanu. 

6.  Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

7.  Skolas uzdevumi: 

7.1 īstenot pilnu pamatizglītības programmu pamatskolā; 

7.2 izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

7.3 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finansu resursus; 

7.4 sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās 

pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem. 

  

III. Īstenojamās izglītības programma 

 

8.  Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir 

izglītības programma.  

Skola īsteno pilnu pamatizglītības programmu no 1. līdz 9.klasei, piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un 

grūtībām mācībās un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (A un B līmenis). 

9.  Programmu apguves īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums un attiecīgās izglītības programmas: 

9.1 pamatizglītības programma (kods 21011111), 
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9.2 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma (kods 

0001 11 11), 

9.3 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi 

un grūtībām mācībās (kods 2101 56 11), 

9.4 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 2101 58 11). 

10.  Izglītības ieguve ir latviešu valodā. 

11.  Skola, saskaņojot ar dibinātāju, var izstrādāt interešu programmas. 

  

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

12.  Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma 

un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

13.  Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.822 

„Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai 

nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās 

izglītības iestādes)”. 

14.  Uzņemot bērnus, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus no 1.klases līdz 9.klasei. 

15.  Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes sada-

lījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora 

apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra 

semestra sākuma.  

Stundu saraksts: 

15.1 ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās 

mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu); 

15.2 neietver pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas tiek 

organizētas, ievērojot brīvprātības principu, un ir pamatizglītības programmas 

papildu daļa; 

15.3 ir pastāvīgs visu semestri, un izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks 

mācību darbā vai cita skolas direktora norīkota par to atbildīga persona. 

16.  Skolēnu maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka 

Vispārējās izglītības likums. 

17.  Skolēnu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. 

nodarbības ārpus pamatizglītības programmas) par pašvaldības vai vecāku 

līdzekļiem veic pirms vai pēc mācību stundām, ja ir skolēnu vecāku rakstisks 

iesniegums. Nodarbības par maksu stundu sarakstā nodala atsevišķi vai veido 

atsevišķu stundu sarakstu. 

18.  Līdz 15 mācību dienām klase, skola var izmantot mācību ekskursijām, mācību 

olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un 

audzināšanas darbību saistīto alternatīvo pasākumu organizēšanai. 

19.  Skola var piedāvāt skolēniem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā 

arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. Skolā var tikt 

organizētas pagarinātas darba dienas grupas. 

20.  Skolēni atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu kursu 

(mācību priekšmetu) programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā 

padome. Skolas direktors, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, izdod rīkojumu. 

21.  Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās 

pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs 

dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, 

dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, 

pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c. 

22.  Skolēnu mācību sasniegumus skolā vērtē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem”. 

23.  Katra semestra beigās skolēni saņem ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam 

paraugam atbilstīgu liecību. 
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24.  Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina 

pamatizglītības sertifikāts. 

25.  Skolēni, kuri ieguvuši vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību 

priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem 

apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu. 

26.  Ja skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes 

darbā, vai arī vairāk kā trijos no tiem saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts 

izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība un skola viņu 

informē par iespējām turpināt izglītību līdz 18 gadu sasniegšanai. 

27.  Pedagogam ir tiesības izstrādāt vai izraudzīties no Izglītības un zinātnes 

ministrijas piedāvātajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem mācību 

priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās izglītības mācību priekšmeta 

standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverta šā mācību 

priekšmeta programma. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē skolas 

metodiskā komisija un apstiprina direktors. 

28.  Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību 

priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbu 

organizē un vada skolas direktora vietnieks. Metodiskās komisijas: 

28.1 izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un ierosina tās 

apstiprināt; 

28.2 apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes 

darbu (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites, referāti un zinātniskie darbi) 

grafiku semestrim; 

28.3 nodrošina starppriekšmetu saiti starp atsevišķiem mācību priekšmetiem (vai tēmām); 

28.4 analizē skolēnu un pedagogu mācību darba rezultātus; 

28.5 risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību saistītus 

jautājumus; 

28.6 organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu 

hospitāciju, analizē to rezultātus u.tml. 

  

V. Pedagoģiskās korekcijas klases 

 

29.  Skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām skola var atvērt pedagoģiskās korekcijas 

klases. Klase ir skolas struktūrvienība. To atver pēc skolas pedagoģiskās padomes 

priekšlikuma ar vietējās pašvaldības lēmumu un saskaņo ar Izglītības pārvaldi. 

30.  Pedagoģiskās korekcijas klases darbības mērķis ir veicināt pamatizglītības ieguvi visiem 

skolas vecuma bērniem atbilstoši viņu īpašajām izglītības vajadzībām. 

31.  Pedagoģiskās korekcijas klases uzdevums ir radīt pedagoģiski sociālus apstākļus 

obligātās pamatizglītības iegūšanai, nodrošinot katram bērnam piemērotāko 

pedagoģiskās un (vai) sociālās palīdzības veidu, kurš dotu vislabāko rezultātu bērna 

attīstībā un mācību darbā. 

32.  Pedagoģiskās korekcijas klasi komplektē skolas direktora apstiprināta komisija visa 

mācību gada laikā.  

Komisijas darbā piedalās pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības speciālists. Skolēna 

uzņemšana tiek saskaņota ar skolēna vecākiem (aizbildņiem). Par skolēna uzņemšanu 

tiek informēta Izglītības pārvalde un vietējā pašvaldība. 

33.  Pedagoģiskās korekcijas klasē uzņem skolēnus: 

33.1 kas nespēj apgūt pamatizglītības programmu paredzētajā laikā un kam noteiktu 

rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība; 

33.2 kas ir klaiņojuši, ilgstoši nav apmeklējuši skolu un līdz ar to nepietiekamā līmenī ir 

apguvuši izglītības programmu; 

33.3 kam nav pietiekami attīstīta motivācija mācīties un kas tādējādi nav ieguvuši izglītību 

atbilstoši savam vecumam; 

33.4 kam ģimenes psiholoģiskā un sociālā vide traucē sagatavoties skolai, pildīt mājas 
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uzdevumus un normāli socializēties. 

34.  Pedagoģiskās korekcijas klasē skolēnu skaits ir ne mazāks kā astoņi un ne lielāks kā 

piecpadsmit (Ministru Kabineta 2005.09.27. noteikumi nr. 735). Ja nepieciešams, var 

veidot apvienotās klases. 

35.  Pedagoģiskās korekcijas klasē obligāta ir pagarinātās darba dienas grupa individuālam 

mācību darbam, mājas uzdevumu sagatavošanai, nodarbībām interešu grupās un citiem 

pasākumiem. 

36.  Sociālo darbu ar skolēniem veic sociālais pedagogs. 

37.  Psihologa pienākumus veic psihologs saskaņā ar skolas psihologa darba 

noteikumiem, nodrošinot skolēnu, pedagogu un vecāku psiholoģisko konsultēšanu. 

38.  Skolēnu zināšanu vērtēšana pedagoģiskās korekcijas klasē adaptācijas periodā var būt 

mutiska vai ieskaišu formā. Skolēniem divas reizes gadā - semestra beigās un mācību 

gada beigās tiek izsniegtas ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņota parauga 

liecības ar ierakstiem par skolēna mācību sasniegumiem. 

  

VI. Skolēna pienākumi un tiesības 

 

39.  Skolēna pienākumi ir: 

39.1 mācīties, lai iegūtu pamatizglītību; 

39.2 uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā; 

39.3 ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

39.4 saudzīgi izturēties pret skolas inventāru; 

39.5 cienīt skolas tradīcijas; 

39.6 pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos; 

39.7 ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām 

grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā 

ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību; 

39.8 censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības 

pamatprincipus; 

39.9 uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām; 

39.10 saudzēt dabu un apkārtējo vidi; 

39.11 veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju 

darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās; 

39.12 attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku 

un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c. 

40.  Skolēnam ir tiesības: 

40.1 uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi; 

40.2 izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

40.3 izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas 

krātuves, mācību līdzekļus bez maksas; 

40.4 saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 

palīdzību; 

40.5 izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā 

darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu 

padomē un citās organizācijās. Skolēniem ir tiesības uz līdzdarbību skolas 

pašpārvaldē. Skolēnam ir tiesības uz līdzdarbību skolas iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādāšanā; 

40.6 piedalīties sabiedriskajā darbībā; 

40.7 saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

40.8 uz skolēna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību 

skolā; 

40.9 saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

40.10 saņemt pedagoga palīdzību vielas apguvē. 

  

VII. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 
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41.  Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs, 

pamatojoties uz novada padomes lēmumu. Skolas direktors tiek atestēts Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

42.  Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā. Direktors vada skolas attīstības plānošanu 

un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktora pienākumi ir: 

42.1 nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot 

no darba skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo Latvijas Republikas darba 

likumdošanu; 

42.2 izstrādāt un piedalīties skolas darbību reglamentējošu dokumentu (skolas noli-

kuma, darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumu, pienākumu sadales u.c.) 

izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi; 

42.3 nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi skolā; 

42.4 organizēt un plānot skolas saimniecisko un finansiālo darbību; 

42.5 pārstāvēt skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās; 

42.6 sadarboties ar pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, 

skolēniem, vecākiem (aizbildņiem), skolas padomi u.c. skolas pašpārvaldes institūciju 

darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, skolēnu karjeras izpētei 

un virzīšanai; 

42.7 atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas skolā vai skolas 

organizētajos pasākumos ārpus tās; 

42.8 ziņot pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības 

jautājumu risināšana, gadījumos, ja bērnam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas 

pazīmes skolā vai ārpus tās; 

42.9 nodrošināt skolas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar skolas 

padomi, skolēnu pašpārvaldi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus; 

42.10 vadīt skolas pedagoģisko padomi un skolas darbu kopumā; 

42.11 izpildīt citus šajā reglamentā un citos normatīvajos aktos minētos pamatskolas direktora 

pienākumus. 

43.  Skolas direktoram ir tiesības: 

43.1 pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu 

pienākumus un tiesības; 

43.2 deleģēt pedagogiem un skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju 

veikšanu; 

43.3 noteikt skolas darbinieku un amata vienību skaitu, saskaņojot ar dibinātāju; 

43.4 savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finansu un materiālo 

līdzekļu racionālu izlietošanu; 

43.5 slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos 

darbības virzienos; 

43.6 iniciēt likumdošanas aktus izglītībā. 

44.  Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un 

norisi skolā. Direktora vietnieku ar rīkojumu darbā pieņem un no darba atbrīvo 

skolas direktors. Direktors nosaka pamatprasības profesionālajai atbilstībai, 

pienākumus un tiesības. 

44.1 Direktora vietnieka pamatpienākumi ir: 

44.1.1 izglītības programmu īstenošanas procesa organizācija skolā; 

44.1.2 katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafika apstiprināšana semestrim; 

44.1.3 metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība skolā; 

44.1.4 skolas iekšējās kontroles nodrošināšana; 

44.1.5 skolas audzināšanas darba koordinācija; 

44.1.6 skolas tradīciju izkopšana un saglabāšana; 

44.1.7 sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizācija skolēniem. 

45.  Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā. Skolas 

pedagoga pienākumi ir: 

45.1 izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu 

standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko izstrādājusi Izglītības un 

zinātnes ministrija; 
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45.2 būt atbildīgam par skolēna veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un 

organizētajos pasākumos; 

45.3 ziņot par bērna tiesību pārkāpumu (vardarbību, citu nodarījumu, kas vērsts uz bērna 

tiesību ierobežojumu) skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei; 

45.4 veidot pozitīvu sadarbības vidi; 

45.5 ievērot skolēna vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas; 

45.6 stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības; 

45.7 būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem. 

46.  Pedagogam ir tiesības: 

46.1 tikt ievēlētam un darboties skolas pašpārvaldē; 

46.2 saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā; 

46.3 pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz 3 

mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz 6 mēnešiem ilgu bezalgas 

atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Izglītības likums. 52.p.3.p.); 

46.4 saglabājot pamatalgu skolā, kurā pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendārās dienas 

triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei; 

46.5 izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.; 

46.6 saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. 

47.  Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus 

nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi. 

48.  Skolas tehniskos, saimnieciskos darbiniekus un citus darbiniekus, to skaitu, 

saskaņojot ar dibinātāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus 

un tiesības skolas direktors. 

  

VIII. Skolas pašpārvalde 

 

49.  Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota skolas 

padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu un tās sastāvā var būt: 

49.1 skolas direktors; 

49.2 pedagogu pārstāvji; 

49.3 pašvaldības pārstāvji; 

49.4 vecāku (aizbildņu) pārstāvji; 

49.5 skolēni no vecākajām klasēm; 

49.6 citu organizāciju pārstāvji. 

50.  Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums, ko veido, ievērojot 

paraugnolikumā ietvertās normas. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes 

sastāvā jābūt vairākumā (ja skolā ir pedagoģiskās korekcijas klases, tad vismaz vienam 

no vecākiem jāpārstāv šīs klases).Skolas padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no 

skolēnu vecāku (aizbildņu) vidus. 

51.  Skolas padome: 

51.1 izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam; 

51.2 nodrošina skolas atbalsta fonda darbību; 

51.3 risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus; 

51.4 veic skolā saņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un 

atskaitās par to skolas vecāku (aizbildņu) pilnsapulcei; 

51.5 veic citus padomes nolikumā paredzētus uzdevumus. 

52.  Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas 

pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors. Tās sastāvā ir visi 

skolā strādājošie pedagogi un skolēnu atbalsta personāls. To sasauc ne retāk kā 

riezi semestrī un sēdes norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

Pedagoģiskā padome: 

52.1 ierosina pedagoģiskās korekcijas programmas īstenošanas uzsākšanu skolā;  

52.2 apspriež un iesaka atbilstošu izglītības programmu piemērošanu skolēniem; 

52.3 veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai; 

52.4 apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 
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52.5 veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumos; 

52.6 lemj citus ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus; 

52.7 izstrādā iestādes darbības plāna projektu. 

53.  Pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi skolas direktoram ir ar rekomendējošu 

raksturu. 

54.  Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido 

skolēni ar skolas pedagogu un direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas 

saskaņā ar tās reglamentu un demokrātijas principiem: 

54.1 skolēnu pašpārvalde izvirza vai ievēlē pārstāvjus attiecīgajā reģionālajā skolēnu domē; 

54.2 skolēnu pašpārvaldei savā darbībā ir tiesības uz skolas dibinātāja finansiālu un cita 

veida atbalstu. 

  

IX. Finansēšanas kartība 

 

55.  Finansēšanas avoti ir: 

55.1 valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu; 

55.2 pašvaldības budžeta līdzekļi; 

55.3 papildu finansu līdzekļi, kurus skola var saņemt: 

55.3.1 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

55.3.2 sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos; 

55.3.3 ieņēmumi no saimnieciskās darbības; 

55.3.4 citi ieņēmumi. 

56.  Skolas izglītības programmu apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības 

programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka dibinātājs. 

57.  Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus 

nodrošina skolas dibinātājs (skat. Izglītības likuma 60.pantu). Novada pašvaldība 

nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā 

(tehniskā) personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola finansējama no 

pašvaldības budžeta. 

58.  Pašvaldība piedalās pedagoģiskās korekcijas klases uzturēšanas izdevumu un 

ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā. Novada pašvaldība savu iespēju 

robežās paredz līdzekļus trūcīgo ģimeņu skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām 

skolā, nodrošina skolēna nokļūšanu skolā un no skolas uz mājām, kā arī īpašos 

gadījumos ar apģērbu un apaviem. 

59.  Skolā pedagoga darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām. 

Novada pašvaldība pedagogiem var noteikt piemaksas no sava budžeta. 

60.  Apvienotās pedagoģiskās korekcijas klases pedagogiem apmaksājamo stundu skaitu 

nosaka pēc tās klases normatīva, kurā ir lielāks apmaksājamo stundu skaits 

vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu un kursu stundu paraugplānā 

(pamatizglītības programmā). 

61.  Papildu finansu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas 

aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas 

pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par līdzekļu izmantošanu skolas direktors 

sniedz pārskatu novada padomei un skolas padomei. 

  

X. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu 

pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

62.  Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas iekšējos reglamentējošos 

dokumentus. Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumus izstrādā skolas direktors, 

iekļaujot tajos skolas pašpārvaldes organizāciju priekšlikumus. Visus reglamentējošos 

dokumentus pēc koleģiālas apspriešanas apstiprina direktors. Priekšlikumus skolas 

darba uzlabošanai var iesniegt direktoram vai arī skolas pašpārvaldes organizācijām. 

63.  Skolas administrācijas iekšējās darbības lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu skolas direktoram. Skolas direktora lēmumu var 

pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 
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kārtībā. 

64.  Privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt izglītības iestādes 

izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību novada pašvaldībā. Novada padomes 

lēmumus var pārsūdzēt tiesā. 

  

XI. Saimnieciskā darbība 

 

65.  Atbilstoši likumdošanai skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām 

personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu. 

66.  Skola var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcu, atpūtas nometņu, ārpusstundu darba vai 

citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. 

  

XII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

 

67.  Skolu reorganizē un likvidē novada pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. 

  

XIII. Skolas nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

68.  Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc novada padomes, skolas pedagoģiskās 

padomes, skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus saskaņo ar skolas padomi. 

Grozījumus nolikumā atbilstoši izmaiņām augstākstāvošos normatīvajos aktos veic 

direktors, saskaņojot tos ar skolas padomi. 

Grozījumus nolikumā apstiprina skolas dibinātājs. 

  

XIV. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi 

 

69.  Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola 

veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem un likumu 

par bibliotēkām. (Atsauces: Bibliotēku likums 21.05.1998.) 

70.  Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā skola kārto lietvedību (skolas 

dokumentācija) un skolas arhīvu. 

71.  Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā 

sagatavo atskaites un iesniedz izglītības pārvaldē un Izglītības un zinātnes ministrijai. 

72.  Skola savā darbībā ievēro „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”. 

73.  Skola savā darbībā ievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.610 „Higiēnas prasības 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm” un Ministru kabineta noteikumus Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”. 

74.  Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši „Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likumam” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības 

noteikumi". 

75.  Saskaņā ar “Koncepciju par bērnu tiesību aizsardzību internetā” skola izstrādā 

iekšējos informācijas sistēmas un interneta lietošanas noteikumus. 

76.  Sakarā ar šā nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 14.02.2006. Ābeļu pagasta 

padomē apstiprinātais Ābeļu pamatskolas nolikums (protokols Nr.03). 

 

 

57.§ 

Par Kārtības par dokumentu apriti Jēkabpils novada pašvaldībā apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________________ 

A.Vanags, J.Subatiņš 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt kārtību par dokumentu apriti Jēkabpils novada pašvaldībā (pielikumā). 

 

PIELIKUMS 

Jēkabpils novada domes 12.11.2009.  

sēdes lēmumam (protokols Nr.9.,57.§) 

 

KĀRTĪBA PAR DOKUMENTU APRITI 

Jēkabpils novada pašvaldībā 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
I. Vispārējie noteikumi 

1.  Kārtība nosaka dokumentu vienoto apriti novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), 

tās centrālajā administrācijā (turpmāk – administrācija), kā arī starp administrāciju 

un pašvaldības iestādēm (turpmāk – iestādes). 

2.  Kārtība ir novada pašvaldības domes (turpmāk – dome) pieņemts iekšējs normatīvs 

akts, kas saistošs pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. 

3.  Dokumentu apritē tiek izmantota manuālā dokumentu aprites sistēma un 

elektroniskā pasta pakalpojumi. 

4.  Fizisko un juridisko personu iesniegto dokumentu, kurā ietverts iestādes 

kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk – 

iesniegums), kā arī mutvārdos izteikta iesnieguma izskatīšanas un atbildes 

sniegšanas kārtība noteikta Iesniegumu likumā.   

5.  Informācijas pieejamību nosaka Informācijas atklātības likums. 

6.  Dokumentus sagatavo un noformē atbilstoši Valsts valodas likuma un MK 

23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi” prasībām. 

7.  Elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti reglamentē 

MK 28.06.2005. noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, 

kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldības iestādēm vai 

starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.  

8.  Pasta sūtījumus noformē, ņemot vērā MK 21.06.2005. noteikumus Nr.445 „Pasta 

noteikumi”.  

9.  Adresācijas objekta adreses pierakstu veic saskaņā ar 03.11.2009. Noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”. (Stājas spēkā 07.11.2009.) 

10.  Par sevišķās lietvedības kārtošanu atbildīgo amatpersonu ieceļ ar pašvaldības domes 

priekšsēdētāja (izpilddirektora) atsevišķu rīkojumu. 

 

II. Korespondences saņemšana un apstrāde 

 

11.  Pašvaldības korespondence tiek saņemta ar: 

11.1. pasta sūtījumiem; 

11.2. personīgi nodotiem/iesniegtiem sūtījumiem; 

11.3. kurjerpasta sūtījumiem;  

11.4. faksa sūtījumiem; 

11.5. e-pasts sūtījumiem; 

11.6. elektronisko datu nesējiem, u.c. 
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12.  Pašvaldībā saņemtā korespondence (turpmāk – korespondence) tiek nodota 

Lietvedības nodaļai. Domes priekšsēdētājam, pašvaldības izpilddirektoram vai 

pašvaldības citas iestādes vadītājam adresētā dokumenta atvēršanas kārtību nosaka 

domes priekšsēdētājs.   

13.  Lietvedības nodaļa vai iestāde: 

13.1. Tūlīt pēc korespondences saņemšanas salīdzina dokumentu atbilstību adresātam, 

atver aploksnes, kurās saņemti dokumenti, izņem tās, uz kurām redzama norāde 

„Personiski”, „Konkursam”, „Konfidenciāli”, „Dienesta vajadzībām”, „Ierobežota 

pieejamība” vai uzraksts ar analogu nozīmi kādā no svešvalodām. Adresātam 

kļūdaini piegādātos dokumentus nosūta atpakaļ iesniedzējam vai pastam, vai 

konkrētajam adresātam;  

13.2. Ja, pārbaudot saņemto korespondenci, konstatē, ka trūkst pielikumi, par to paziņo 

iesniedzējam; 

13.3. Anonīmos iesniegumus reģistrē, nodod izvērtēšanai domes priekšsēdētājam 

(izpilddirektoram) vai iestādes vadītājam un glabā atsevišķā lietā; 

13.4. Aploksni, kurā saņemta korespondence, pievieno dokumentam tādā gadījumā, ja 

tikai pēc aploksnes var noteikt iesniedzēja adresi un dokumenta nosūtīšanas datumu.  

13.5. Grāmatvedības dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, avansa maksājumus) nodod 

reģistrēšanai grāmatvedībā. 

III. Saņemto dokumentu reģistrācijas kārtība 

14.  Lietvedībā vai iestādē saņemtos dokumentus Lietvedības nodaļas vadītāja vai 

iestādes vadītāja noteiktās amatpersonas reģistrē elektroniskajā saņemto dokumentu 

reģistrācijas žurnālā, norādot šādas ziņas: 

14.1. saņemšanas datums; 

14.2. nomenklatūras numurs; 

14.3. dokumenta autors; 

14.4. saņemtā dokumenta numurs, datums; 

14.5. dokumenta teksta satura atklāsts;  

14.6. rezolūcija, izpildes termiņš; 

14.7. kam nodots izpildei; 

14.8. cita veida informācija, ja tā nepieciešama. 

15.  Pēc dokumenta reģistrācijas elektroniskajā saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā, 

dokumenta pirmajā lapā, apakšējā labajā stūrī, bet ja teksta izvietojums to neļauj, 

citā brīvā vietā, uzliek spiedogu par dokumenta saņemšanu, kurā ieraksta dokumenta 

saņemšanas datumu, reģistrācijas numuru kalendārā gada ietvaros un nomenklatūras 

numuru.  

16.  Lietvedības nodaļa vai iestāde nereģistrē šādus sūtījumus un dokumentus: 

16.1. iespieddarbus (laikrakstus, grāmatas, žurnālus, biļetenus, u.c.); 

16.2. apsveikuma vēstules; 

16.3. ielūgumus uz sanāksmēm, semināriem, konferencēm, kuriem nav reģistrācijas 

datuma un numura; 

16.4. mācību plānus, programmas; 

16.5. personiskas vēstules;  

 Šādus sūtījumus un dokumentus nodod priekšsēdētājam vai izpilddirektoram. 

IV. Dokumentu aprite pēc reģistrācijas 

17.  Pēc dokumenta saņemšanas un reģistrācijas to nodod domes priekšsēdētājam 

(izpilddirektoram) vai iestādes vadītājam vai tā nozīmētai amatpersonai izvērtēšanai 

un rezolūcijas sagatavošanai. 

18.  Saņemot un izskatot dokumentus, domes priekšsēdētājs (izpilddirektors) vai iestādes 

vadītājs vai tā nozīmēta amatpersona raksta rezolūciju pirmsteksta zonā, kurā 

norāda:  

18.1. dokumenta izpildītāju (līdzizpildītāju); 

18.2. veicamo uzdevumu; 

18.3. uzdevuma izpildes termiņu (ja nepieciešams); 

18.4. izpildes organizēšanas steidzamību un/vai kontroli (ja nepieciešams). 

19.  Rezolūcijā veikt izmaiņas ir tiesīgs tikai rezolūcijas autors. Vienam dokumentam var 
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būt vairākas rezolūcijas.  

20.  Lietvedības nodaļa saņemto dokumentu pēc rezolūcijas sagatavošanas, ja 

nepieciešams, ieskenē un ar elektronisko pastu nosūta adresātam.  

21.  Pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem ne retāk kā 2 (divas) reizes dienā ir 

jāpārbauda, vai elektroniskajā pastā nav saņemts viņiem adresēts dokuments. 

22.  Pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, ja nosūtītājs to ir lūdzis, jānosūta 

atbilde par dokumenta/informācijas saņemšanu. 

23.  Aizliegts bez Lietvedības nodaļas vai iestādes lietveža ziņas izņemt iereģistrēto 

dokumentu oriģinālus.   

 

V. Uzdevumu izpilde un kontroles kārtība 

 

24.  Uzdevumu izpildi kontrolē Lietvedības nodaļa vai iestādes lietvedis. 

25.  Uzdevuma izpildes termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību vai 

rezolūciju fiksē Lietvedības nodaļas vadītājs vai iestādes lietvedis.  

26.  Lietvedības nodaļas vadītājs vai iestādes lietvedis, kā arī rezolūcijas autors 

dokumenta izpildei var noteikt īpašu steidzamību, norādot, ka dokuments izpildāms 

„Steidzami”, kā arī nosakot izpildes laiku. 

27.  Par rezolūcijā norādītā uzdevuma izpildi ir atbildīgs rezolūcijā minētais izpildītājs. 

Ja rezolūcijā ir norādīts viens uzdevums, bet izpildītāji ir vairāki, izpildi veic visi 

izpildītāji atbilstoši savai kompetencei. Par dokumenta saskaņošanu un savlaicīgu 

izpildi atbildīgs tas izpildītājs, kurš rezolūcijā ir minēts pirmais (turpmāk – galvenais 

izpildītājs). 

28.  Dokumenta līdzizpildītājiem pēc galvenā izpildītāja pieprasījuma vismaz 3 (trīs) 

darba dienas pirms izpildes termiņa beigām jāiesniedz visi vajadzīgie materiāli, 

priekšlikumi, atzinumi.  

29.  Ja uz dokumentu nav iespējams sniegt rakstveida atbildi rezolūcijā noteiktajā 

termiņā, galvenais izpildītājs pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas 

pirms izpildes termiņa, par to informē rezolūcijas autoru, lūdzot pagarināt uzdevuma 

izpildes termiņu, un sagatavo vēstuli dokumenta iesniedzējam par atbildes 

sniegšanas termiņu.  

30.  Ja galvenais izpildītājs (izpildītājs) konstatē, ka rezolūcijā norādītie uzdevumi nav 

viņa kompetencē, viņš nekavējoties iesniedz rezolūcijas autoram lūgumu noteikt citu 

izpildītāju vai papildināt rezolūciju ar citu līdzizpildītāju.  

31.  Dokumenta izpildes faktu (ja izpilde prasīta) fiksē elektroniskajā saņemto 

dokumentu reģistrācijas žurnālā. 

32.  Lietvedības nodaļas vadītājs vai iestādes lietvedis norādītajā dienā sniedz viņa 

pieejamo informāciju par dokumentiem, kuru izpildes termiņš beidzas nākamās 

nedēļas konkrētajā dienā, kā arī par termiņā neizpildītiem dokumentiem. 

 

VI. Dokumentu projektu izstrāde, vizēšana un parakstīšana 

 

33.  Dokumentu projektus, kurus paraksta pašvaldības domes priekšsēdētājs, viņa 

vietnieks, izpilddirektors vai iestādes vadītājs, sagatavo uz pašvaldības vai iestādes 

ar rīkojumu apstiprinātas veidlapas.  

34.  Dokumenta izstrādātājs ir atbildīgs par dokumenta formas un satura atbilstību spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un dokumentā sniegtās informācijas atbilstību 

oficiālajiem informācijas avotiem.  

35.  Dokumenta izstrādātājs nodrošina, lai sagatavotais dokuments būtu ar visiem 

nepieciešamajiem pielikumiem un visiem nosūtāmajiem eksemplāriem.  

36.  Dokumenta izstrādātājs uz sagatavotā dokumenta norāda adresāta pilnu adresi. 

37.  Dokumenta oriģināla atvasinājumu – norakstu, izrakstu vai kopiju – sagatavo 

izstrādātājs, kuram norakstu, izrakstu vai kopiju nepieciešams pievienot 

nosūtāmajam dokumentam.  
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38.  Dokumenta atvasinājumu (arī personāla dokumentiem) un cauršūta dokumenta 

oriģināla pareizību ar savu parakstu un pašvaldības apaļo zīmogu ar norādi 

„Dokumentiem” apliecina Lietvedības nodaļa.  

39.  Finanšu dokumentu oriģinālu atvasinājumu pareizību apliecina Finanšu un 

ekonomikas nodaļas vadītājs. 

40.  Domes sēdes protokola lēmumu izrakstu un kopiju pareizību apliecina sēdes 

protokolists.  

41.  Izstrādāto dokumenta projektu galvenais izpildītājs vīzē, norādot konkrētās dienas 

datumu un nodod saskaņošanai visiem rezolūcijā minētajiem līdzizpildītājiem. 

42.  Kad sagatavoto dokumenta projektu vizējuši līdzizpildītāji, to atbilstoši kompetencei 

saskaņo ar citām amatpersonām. 

43.  Ja amatpersonas dokumentu nesaskaņo, tās norāda iebildumus un dokumenta 

projektu nodod galvenajam izpildītājam. Pēc dokumenta izlabošanas galvenais 

izpildītājs un līdzizpildītāji, kā arī citas amatpersonas, kuras saskaņojušas ar vīzu 

dokumenta projektu, norāda konkrētās dienas datumu. 

44.  Galvenais izpildītājs pilnīgi noformēto dokumenta projektu (ar pielikumiem, ja tādi 

ir) nodod parakstīšanai nepieciešamajos eksemplāros.  

 

VII. Parakstīto dokumentu reģistrēšana un nosūtīšana 

 

45.  Parakstītos un nosūtīšanai sagatavotos dokumentus Lietvedības nodaļa vai iestādes 

lietvedis reģistrē elektroniskajā izejošo dokumentu reģistrācijas žurnālā, norādot 

sekojošo: 

45.1. nosūtāmā dokumenta kārtas numurs kalendārajā gadā; 

45.2. nosūtāmā dokumenta datums; 

45.3. nomenklatūras numurs; 

45.4. kam adresēts dokuments; 

45.5. teksta satura atklāsts; 

45.6. kā nosūtīts dokuments; 

45.7. Dokumenta, uz kuru atbild datums un numurs. 

46.  Lietvedības nodaļa vai iestādes lietvedis pirms dokumenta nosūtīšanas pārbauda 

dokumenta noformējuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un pamatdokumentā 

minēto pamatdokumentu esamību. Lietvedības nodaļas darbinieks vai iestādes 

lietvedis ir tiesīgs nepieņemt neatbilstoši noformētus dokumentus un atdot atpakaļ 

sagatavotājam, norādot uz nepilnībām. 

47.  Saskaņoto (vizēto) nosūtītā dokumenta eksemplāru Lietvedības nodaļa vai iestādes 

lietvedis ievieto lietā atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

48.  Dokumenti tiek nosūtīti ar pasta sūtījumu, pa faksu, personīgi vai elektroniski.  

49.  Dokumentu nosūta ierakstītā vēstulē, ja pie tā pievienota rakstiska (vai mutiski 

izteikta) norāde, ka tas jānosūta ierakstītā vēstulē, kā arī tādos gadījumos, ja tas 

paredzēts ārējos normatīvajos aktos. 

 

VIII. Elektroniskā veidā saņemto un nosūtāmo dokumentu aprite 

50.  Pašvaldībai vai iestādei adresētos elektroniskā pasta sūtījumus saņem uz 

pašvaldības, administrācijas vai iestādes oficiālo elektronisko pastu 

(novads@jekabpilsnovads.lv).  

51.  Elektroniski saņemto fizisko un juridisko personu iesniegumus Lietvedības nodaļa 

vai iestādes lietvedis reģistrē un nodod rezolūcijas sagatavošanai IV.nodaļā 

noteiktajā kārtībā.  

52.  Ja fizisko un juridisko personu iesniegumi saņemti uz pašvaldības, administrācijas 

vai iestādes amatpersonu (darbinieku) elektroniskā pasta adresēm, tos pārsūta uz 

oficiālajām elektroniskā e-pasta adresēm reģistrēšanai, rezolūcijas sagatavošanai un 

nodošanai izpildei.  

 

 

mailto:novads@jekabpilsnovads.lv
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53.  Par nosūtāmā elektroniskā dokumenta atbilstību noteiktajām prasībām atbild 

dokumenta sagatavotājs.  

54.  Kārtība stājas spēkā ar 2009.gada 1.decembri.  

 

 

58. § 
Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta  

iestādes maksas pakalpojumu noteikšanu 

___________________________________________________  
E.Meņķis 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 
Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt Sociālā dienesta iestādes „Veco ļaužu nams – pansija” iemītniekam 

maksas pakalpojumus : 

 

1.1 Maksa par aprūpētāju pakalpojumiem - 20.00 Ls mēnesī; 

1.2 Maksa par ūdeni un kanalizāciju – 1.26 Ls mēnesī; 

1.3 Maksa par apkuri – 0.08 Ls par m
2
; 

1.4 Maksa par atkritumiem – aprēķina pēc izvešanas (piestādītais rēķins); 

1.5 Maksa par elektroenerģiju – pēc patērētās elektroenerģijas daudzuma - pēc skaitītāja 

rādījuma nolasīšanas. 

 

 2. Līdz katra mēneša 10.datumam katram iestādes „Veco ļaužu nams – pansija” 

iemītniekam jānorēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem līdz līgumā noteiktajam datumam, 

saskaņā ar saņemto rēķinu. 

 

 3. Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītājs pieņem lēmumu un slēdz līgumu par 

personas ievietošanu iestādē, saskaņojot ar pagasta pārvaldes vadītāju, kura teritorijā persona 

deklarējusi savu dzīvesvietu. 

 

59. § 
Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 

__________________________________________ 

E.Meņķis 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 15.puntu un  

Civilstāvokļa aktu likuma 3.panta 1.daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Uldis Auzāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Anita 

Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aivars Vanags, Edmunds Erdlāns, Māris Urbāns); 

PRET – nav;  ATTURAS – 2 balsis (Intra Kurme, Aija Raginska), Jēkabpils novada dome  

NOLEMJ: 
 

1. Virzīt saskaņošanai par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Aļonu Koriņevu 

ar 2010.gada 1.janvāri. 
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2. Lūgt LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu saskaņot Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatam Aļonu Koriņevu ar 2010.gada 1.janvāri. 

 

 

 

Informācija:  

2. Par tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. 

3. Par Slates mežniecības ēkas pārņemšanu īpašumā. 

4. Par īpašumtiesībām Brīvības ielā 289, Jēkabpilī. 

 

 

• Par tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. 

 Domes lēmums par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai publicēts 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 29.10.2009. Viena mēneša laikā paredzēta priekšlikumu 

iesniegšana. 

 Informācija pieņemta zināšanai. 

 

• Par Slates mežniecības ēkas pārņemšanu īpašumā. 

 Valsts meža dienestam nosūtīta vēstule par Slates mežniecības ēku Jēkabpils novada 

Zasas pagasta „Liepās”. Jēkabpils novada pašvaldība vēlas pārņemt to savā īpašumā. 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

• Par īpašumtiesībām Brīvības ielā 289, Jēkabpilī. 

 Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību vēl nav panākta vienošanās par īpašumu maiņu, līdz 

ar to tuvojas decembra mēnesis, kad paredzēta tiesas sēde par šo īpašumu. 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 

 

Sēde slēgta plkst.14.30 

 

 

Sēdi vadīja 16.11.2009. E.Meņķis 

   

 

Protokolēja 

 A.Boluža 

 


